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 بحث

باألطلس المتوسط  استراتيجية حربيةك انعتمدتوالقنص  الرماية

  في إطار الزاوية الناصريةوبخلفية إسالمية  الشمالي

“Rma” Institution and hunting used as a defensive 
strategy in the North Middle-Atlas, with an Islamic 

background, supervised by the Zaouia Naciria  

L’institution "Rma" et la chasse utilisés comme 
stratégie défensive au Nord Moyen-Atlas, avec un 

arrière-plan islamique, encadré par la Zaouia Naciria. 
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Résumé :  

Rma est une institution cultuelle qui avait servi d’école militaire pour 

défendre la tribu ou la « jmaa » au temps du jihad contre l’offensive 

chrétieno-européenne du moyen âge. Initiée et encadrée par la Zaouia Naciria 

qui a institué un règlement écrit fondé sur la charia islamique appelé Jiraya et 

proliférée à travers tout le Maroc. En plus de son rôle défensif, elle a su gérer 

une part importante des prérogatives d’institutions locales dont la Jmaa, et 

devaient gérer ensemble, dans une grande symbiose, les intérêts de la 

communauté, dont la chasse, et par conséquent, l’environnement. Le Nord 

Moyen-Atlas nous a servi de terrain d’investigations pour analyser son apport 

innovateur à plusieurs niveaux, sa qualité patrimoniale, sa commodité 

stratégique défensive, son modèle de décentralisation et sa stratégie de 

pérennisation. C’est un exploit qu’il faut préserver et développer pour 

l’avenir. En traitant de la chasse nous avions saisi l’occasion pour donner un 

aperçu sur l’état de la faune, thème peu abordé par la recherche.  

Mots clés : 

Institution « Rma », chasse, Moyen-Atlas, Maroc, Zaouia Naciria, 

stratégie défensive, jihad, « jiraya », environnement. 

Abstract : 
“Rma” is a cultural institution that served as a military school to defend the 

tribe or "jmaa" in the time of jihad against the Christian-European offensive of the 
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Middle Ages. Initiated and supervised by the Zaouia Naciria which instituted a 

written policy based on the Islamic Sharia, called Jiraya, and proliferated throughout 

Morocco. In addition to this defensive role, it was able to manage a large part of the 

prerogatives of local institutions including the “Jmaa”, and had to manage together, 

in a great symbiosis, the interests of the community, including hunting and therefore 

the environment. The North Middle-Atlas has served us as a field of investigation to 

analyze its innovative contribution on several levels, its heritage quality, its 

defensive strategic convenience, its decentralization model and its perpetuation. It is 

a feat that must be preserved and developed for the future. By addressing hunting, 

we took the opportunity to give an overview of the fauna status, a topic that has been 

little addressed by research. 

Keywords : 

"Rma" institution, hunting, Middle Atlas, Morocco, Zaouia Naciria, 

defensive strategy, “jihad”, "jiraya", environnement. 

 : الملخص

من القبيلة الرماة منظمة دينية جهادية، اعتمدتها الزاوية الناصرية كمدرسة عسكرية لحماية أ

ب، ووضعت أو الجماعة من الغزاة الصليبيين األوروبيين. وقد أنشأتها ونشرتها عبر كل أرجاء المغر

لمؤسسة ات لها قانونا مكتوبا مرتكزا على الشريعة اإلسالمية الحنيفة عرف ب "الجراية". وقد تكفل

فة لمسؤوليتها بجزء كبير من مسؤوليات تدبير شؤون القبيلة والتي منها القنص وبالتالي البيئة، باإلضا

نطلقنا االرئيسية والتي كانت الدفاع، وعملت إلى جانب مؤسسات أخرى كالجماعة، وفي انسجام تام. 

التراثية  تجديد عندها وقيمتهامن األطلس المتوسط الشمالي، كمجال للتطبيق، لدراسة تعدد جوانب ال

جاحها في الروحية والثقافية ونبوغ استراتيجيتها الدفاعية ونموذجية مقاربتها الالمركزية وطرق ن

نص إلعطاء االستمرارية. إنه فعال إبداع يستحق أن يحفظ ويطور للمستقبل. اغتنمنا فرصة معالجة الق

 معالجته في األبحاث.  نظرة موجزة عن حالة الوحيش بالمنطقة، موضوع نذرت

 :الكلمات المفاتيح 

هادية، مؤسسة الرماة، القنص، األطلس المتوسط، المغرب، الزاوية الناصرية، استراتيجية ج

 .البيئة"الجراية"، 

  



  2019 دجنبر   26-25 العدد  المغرب. ش.م.ج مجلة

  5 

 المقدمة 

يمكن من خالله تسليط الضوء على اقتصادي القنص كنشاط اجتماعي الرماية وخترنا ا

لرماة". د مؤسسة تديره هي "اووأثار انتباهنا وج ،المتوسط الشماليالمنظومة االجتماعية لألطلس 

 اية لكن لمدراستنا لأللعاب باألطلس المتوسط الشمالي كانت هناك عالقة وثيقة بينها وبين الرم فيو

ل ما عليه ن مؤسسة الرماة لم يكن لها رابط قوي باأللعاب مثأل ةن نعالجها بصفة شموليأيكن ممكنا 

مية كفاءات ن األلعاب استراتيجية لتقوية العضالت، ولتنأبة للقنص )الصيد(. رأينا كيف الحال بالنس

لنوع االدفاع واستراتيجية الهجوم على عدو محتمل أو فريسة ضرورية للعيش، وكالهما يحدد بقاء 

 واستدامته. ويتضح أنها تمارسها بشكل منتظم. 

وع فال غرو أنها ستهتم أكثر بموض ،األلعاببمت تهاوإذا كانت الشريعة االسالمية قد 

ت محوري كالقنص )كمورد أساسي لعيش وتعايش كل من اإلنسان والحيوان على األرض(. ربما غاص

ثبت يكثير من الشعوب في عصور الظلمات والتوحش بعد أن ابتعدت عن اإلسالم، لكن تاريخ بلدنا 

 منماذجه واطور ،مر الزمان وجاءت الشريعة لصقلها. وعلى ،بأن األمازيغ طوروا حضارتهم

 االنضباط لها على األفراد والجماعات.  واها ليفرضواالجتماعية وكثيرا ما قنن

كنت بكونها خلفية محصنة وآمنة م ،وجبال األطلس المتوسط كانت في قلب المعترك الوطني

ازية، الغ الصمود ضد الغزاة على مر التاريخ. كانت فعال جبهة القتال ضد كل الحضارات نالوطن م

عليها  فال غرو أن تطور كل وسائل دفاعها التي مكنتها من ضمان استقاللها على مر العصور. وكان

ديها من فرسان وفيها كانت تختار أجود ما ل ،أن تمارس ألعابا أولمبية سنوية كاستراتيجية حربية مخفية

جري خالل يالتدريب الذي كان  وكفاءات حربية مختلفة. إنه ميدان المباراة والمبارزات يسبقه ميدان

 ب الرماة وفروسية االحتفاالت.يالسنة وفي حلبات مختلفة كالقنص وتدار

 : عالى، قال تالتي لأللعابقبل ن تكون للقنص عالقة بالشريعة أنتوقع  ان من البديهي أنك

 إلى ثم يءش من الكتاب في فرطنا ما أمثالكم أمم إال بجناحيه يطير طائر وال األرض في دابة من وما)
يفرض  وقد قارنت أمم الخالئق )الوحيش( بأمم اإلنس، وفي هذا ما، األنعام( "(38) يحشرون ربهم

 اة.علينا التعامل معها كما أمر هللا تعالى وتأكيد على شمولية الشريعة لمختلف مناحي الحي

كيف يصبح اليوسي  : وكانت تعترضنا هنا وهناك تساؤالت لم نكن نجد لها أجوبة من قبيل

كيف نجد  ؟ ؟ كيف يأتي موالي اسماعيل بآيت عطا كحركة ضد تامجيلت من قواعد الزاوية الناصرية

كيف توجد نفس  1؟ يذهب للتبرك بالزاوية الناصرية قصد اإلنجاب، وينسب لها مولودهمن من السكان 

اندثرت من بعض القبائل  ؟ ما أصل مؤسسة "الرماة" وكيف الطقوس باألطلس الكبير "المو أورار"

 على الصورة الكاملة. الحصول  محاولينهكذا بدأنا نجمع أجزاء هذه اللعبة  ؟ 20في بداية القرن 

 المنهاج  1

 اإلطار العام 1.1

والتراث  نحاول فيه انقاذ ما استطعنا من األرشيف ،اخترنا األطلس المتوسط كمسرح ألبحاثنا

وكانت . وهو بهامشيته قمين بحفظ األرشيف المحلي والتراث، ويصلح نبراسا للباقيبمختلف أبعاده. 

لي عرضها االستراتيجية أن نراكم قدرا من المعطيات يسمح بإعطاء فكرة عن الموضوع المتناول. ونوا

 تدريجيا حسب أسبقيات وتمفصالت تؤسس لما يلحقها من أبحاث، وتؤطر أهم المواضيع. 

ننا سنختار لكل عنصر ما يناسب من مناهج )اذ يستحيل إيجاد منهاج موحد وكنا أشرنا إلى أ

لكن كثير منها ستتقاطع وتتراكب في أجزاء تصغر أو تكبر.  ،لفسيفساء المواضيع التي سنعالجها(

                                                            
 (.1965من آيت بورايس، بناصر )بناصر لحسن ر ش  1
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ونعالج الروابط لتمتين أركان البناء وتفادي  ،سنحاول ادراج المواضيع حسب تكاملها ،ليتماسك البناءو

 التكرار. 

كنا سنعالج الرماية مع األلعاب لما لهما من عالقة وثيقة، لكن صادفنا مؤسسة مهمة مرتبطة 

ما والخصوصية عنصر من األهمية الهذا ولوال تدخل بشكل مباشر في األلعاب،  ،بها وهي الرماة

إذ بها يدافع عن  ،يخرجه من ميدان اللهو واللعب. فالرماية من صلب مواضيع التشريع اإلسالمي

الحرمات والمعتقدات ويصد األعداء. ربطناها بموضوع ال يقل أهمية وهو القنص )أو الصيد( لحاجة 

في قلب التشريع اإلسالمي. وكان يدرج عند ليه في كسب عيشه. وهو بدوره موضوع إاإلنسان 

)وفي هذا مخالفة منذ العصور الغابرة في صنف الرياضة والترفيه عن النفس الميسورين )الملوك( 

وقد  (.2018وبعلي،  للشريعة اإلسالمية(. وقد سبق أن تعرضنا لجوانب من هذا الموضوع، )نبيل

عرج بنا الموضوع في درب لم نكن نتوقعه، وهو تدخل الزاوية الناصرية، والتي حلت لنا إشكاليات 

لى المستوى عويصة وفتحت لنا أبوابا لفهم كيفية إدارة مؤسسة القبيلة )الجماعة( كتكملة لما رأيناه ع

الكونفدرالي. وبما لهذه المهنة من عالقة بالوحيش، ارتأينا أن نغوص في تخصص البيولوجيا والبيئة 

كأفق علمي للبحث، لنعطي فكرة أولية عن وضعها )التنوع البيولوجي وانقراض األنواع( ونساهم في 

. ال بد من ربط الماضي المحلية وتعريبها 2تهيئ وشحذ أدوات البحث من خالل تدقيق صنافة النبات

 بالحاضر والمستقبل )النظرية العلمية(.

 منهاج معالجة النصوص الشرعية  1.2

لفصل اسنورد اقتباسات من النصوص الواردة في الوثائق، وليس من هدفنا ال تحقيقها، وال 

الباع اسبة وفي شرعيتها وسندها، وال الفتوى في جوازها أو عدمه، ألن لذلك مختصين لهم الكفاءة المن

 الطويل فيه. 

اهدين جلكننا سنحاول قدر اإلمكان إثارة المسائل التي تستحقها ذلك في منظورنا، وسنبحث 

اركين تعن حلول ومقترحات، معتمدين ما استطعنا، على ما تمكنا منه من مرجعية أو حدس أو تصور، 

 قيدة.الحكم األخير ألصحاب االختصاص، ألن األمر يخص التشريع اإلسالمي وهو أمر مبني على الع

 (. 2019وقد عملنا بهذا المبدأ في موضوع التوثيق العدلي )نبيل وآخرين 

 أهداف البحث  1.3

 ،حفظ التراث في موضوعين مهمشين لكن من األهمية بمكان 

 طلس التعرف على مكامن القوة والضعف في المنظومة القبلية التقليدية لقبائل األ

 المتوسط الشمالي،

  احثين لهذه القبائل ووضعها في متناول الجميع بإخراج الكنوز الثقافية المقبورة

 وساكنة، وأخذ الدروس والعبر من التاريخ،

  الحصول على موارد طبيعية )الرماية والقنص( الهدف األساسي من المنظومتين

كة ضرورية للعيش، لكن أساسا لتكوين الدفاع )الجنود المقاومين( باشراك ومبار

ا هو بنفس الغاية )على خالف مرياضة لل يكون وقد ،كل الساكنة وبدون تكلفة تذكر

 سائد اليوم(.

 أهمية الموضوع  1.4

 : الرماية والقنص عنصران محوريان

 ،في الدفاع عن األديان واألوطان والمقدسات 

                                                            
2 Systématique   
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  ،في كسب العيش بموارد تكميلية طبيعية 

  ،ستوليهما الشريعة االسالمية ما يستحقان من عناية 

  مؤسسة الرماة تغير رأينا،بوجود ة مع اللعب، لكن ن نعالج الرمايأكنا ارتأينا 

  ،لهما خصوصيات في تكاملهما وتراكبهما 

ؤسسات ممؤسسة الرمى )الرماة( مؤسسة قبلية تمارس مهاما جليلة في تناسق وتناغم مع باقي 

لمؤسسة اممثل القبيلة والمخزن ومع  "أمغار"القبيلة كالفقيه والشريف، والولي الصالح والعالم و

كتوب مقانون كالجراية . وتعتمد (2018وبعلي،  الكونفدرالية التي تطرقنا لها في األلعاب )نبيل

التي  )مؤسس على مبادئ الشريعة اإلسالمية( ويطور حسب الحاجة وفي تناغم مع األعراف والعادات

اة( وفي وأمن القبيلة ومعتقدها )جنودها الرممنظومة في خدمة أخالق  . وهيال تتناقض مع الشريعة

ندما توقف وقد تراجعت مهمة الدفاع، ع .خدمة الموارد الطبيعية )تقنين القنص والحفاظ على البيئة(

 الجهاد في سبيل هللا.

بدوره وهو  القنص، في بعده العصري، يعتبر رياضة ويحمل محمل الترفيه عن النفس،و

 .اأساسا في دولنا رغم أن أديباته األوروبية غنية جدا، لكن بتوجهات ال تهمن ،موضوع مهمش

 الرماية والصيد البري  2

 التعريفات  2.1

لب من رمى هدفا بأية وسيلة تصلح للرمي )ليس بمعنى تخلص منه(. فهو إذن يتط الرماية

يصيب هدفا لالرمي سالح طالق إاة أو سالح يساعد في دأ ةاة للرمي )يدا أو قوسا أو أيدذاتا رامية وأ

لصيد أو لمقصودا بالرمية )الهدف، الطريدة(. ويمارسها الراجل والراكب على حد سواء. وقد تستعمل 

 الحرب أو اللعب أو أغراض أخرى. وهي قديمة قدم اإلنسان. وهي أوسع مجاال من الصيد.

ن، عند كثيري هو رمي حيوان بري عادة قصد االنتفاع به أو كف ضرره. وقد أصبحت، الصيد

 .مخصصة للطرائد البرية "القنص"تخص الطرائد المائية )البحرية والنهرية( وأصبحت كلمة 

قد يطلق  ألنه ،رد في القرآن الكريم. وأرى أن مفهوم الصيد أوسع من القنصتلم  المصطلح ونالحظ أن

 عليهما معا.

د بح مهنة منظمة عنوالصيد ربما أول نشاط عرفه اإلنسان واعتمده لكسب العيش حتى أص

 البعض. وقد مورس للرياضة والترفيه عند الفئات الميسورة كالملوك منذ القدم.

ب على ففي الصغر يعتبره الطفل تسلية لكن ينتفع بها في تغذيته، وهو في نفس الوقت تدري

د وسيلة لتطوير مهارات حربية متنوعة. الصي ،طرق استغالل هذا المورد، وبصورة غير مباشرة

نمو تتضمن يلة الطفل في إدراك مجاله ووسيلة الستكشاف ذاته وقدراته المتنامية، وأداة دافعة للوس

ي كافة تنم ،تعلمالكافة العمليات العقلية، ووسيلة فعالة للتحرر من التمركز حول الذات و طينشت

البتكارية، ارات المهارات الطبيعية والحسية والحركية واالجتماعية والمعرفية واالنفعالية وحتى القد

 . Psychosmatique)دي" )النفس"وهو أيضا مجال لتفريغ االنفعاالت وإحداث التوازن 

شرة منها ما ينصب كالشباك، الفخاخ، وما يضرب به مبا : وسائل الصيد والرماية متنوعة

واس كالعصي والفؤوس والسيوف وما يرمى به عن بعد بتقنيات تقليدية كاألحجار والمقالع، األق

 كالسالح، الخ.(. والرصاص والنبال، الرماح، وما يستعمل فيه البارود 

عنبر، اللؤلؤ، العاج، المسك، الو، الفر: اللحم، الجلد،  موارد الصيد والقنص أيضا متنوعة منها

 ها.نتكما ال يمكن حصر أثم ،الخ... ويصعب حصر أنواعها ومختلف استعماالتها
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 اإلطار النظري  2.2

ي فهو ترى نظريات أن اإلنسان األول عاش على جمع الثمار الطبيعية وعلى القنص، وبالتال

. وألن هللا لعيشه قبل أن يطور الفالحة من أقدم المهن التي مارسها اإلنسان. وكانت ربما أول وسيلة

 خاصة في ،ألهمه العقل، فلم يكن مجرد مفترس، بل اعتمد جلود الحيوانات كسوة وغطاء وفراش

ن لَكهم َجعَلَ  َوّللَاه ) قال تعالىالمناطق الباردة  ن لَكهم َوَجعَلَ  َسَكنًا بهيهوتِّكهم   م ِّ لهودِّ  م ِّ َن عَامِّ  جه تَخِّ  بهيهوتًا األ   فُّونََهاتَس 

مَ  مَ  َظع نِّكهم   يَو  ن    ۙإِّقَاَمتِّكهم   َويَو  َوافَِّها َومِّ َها أَص  بَارِّ َهاَوأَ  َوأَو  عَارِّ ين   إِّلَى   َوَمتَاًعا أَثَاثًا ش   ".النحل( 80) حِّ

ة التي فع عن نفسه من الوحوش الضارياديكان عليه أن ثم أوال لسد رمقه، ربما طور القنص 

تفترضان  أن الظرفيتينفي تهدد كيانه أو محاصيله من سباع ونمور وفهود وضباع، وفيلة الخ. وال شك 

. وإجادة بمفرده إال إذا باغثه افال يمكن لشخص واحد أن يواجه سبع ،أن تكون هذه العملية جماعية

لمهارات لتعلم. فننتقل إلى مرحلة "الرياضة" لكسب االمهمتان تستوجبان أيضا نوعا من التدريب وا

: حاجة  ن تسودان في علمية القنصاوتعلم الخدع )وهنا يلتقي القنص مع الرياضة(. كانت الغايت

عي لتوفير ة. وعندما اتسعت العائلة كان ال بد من قنص جمايساسية أو حاجة وقائية ضرورأاستهالكية 

 يوانات ضارية. حظوظ أكبر ولتفادي االصطدام مع ح

بل ا، وفروتطور القنص والصيد فيما بعد إلى تربية الحيوان لينتج لحوما وجلودا وأوبارا 

رضه ولحمل يستعين بها في فلح أ أنعاماالعنبر، أو المسك، أو حتى اللؤلؤ الخ(. وربى منه ليستخرج 

استعان وص والصيد، بل . اإلنسان، على خالف الحيوان، طور مهارات ووسائل للقنه وحتى لصيدهأثقال

وصياتها ( لمختلف خص.الفيلة، الخيل، الصقور الخ بالحيوان في الدفاع عن نفسه وفي قنصه )الكالب،

( وفي حروبه ورياضاته كالخيل أو طيرانحس مرهف، وفاء، شم ثاقب، سرعة في الجري، قوة، )

و الجاه لوك والسالطين وذو)وهنا تقاطع آخر(. كما سخرها في مآرب ال حصر لها. وقديما احترف الم

 وكانت ترفقهم الحاشية. ،القنص للترفيه والتسلية

لية ومن نماذجها المثا ،وكلنا يعرف استراتيجيات القنص المنوعة عند مختلف الحيوانات

ات أن تحمي غريزة االمتالك. وكان على المجتمع ديهل ،كباقي الحيوانات ،"نسيج العنكبوت". واإلنسان

ن ة )بثمارها ومراعيها وأخشابها( وما حوت من وحيش، واألراضي وما انتجت م: الغاب موطنها

رات وخاصة وأن معظم القارات تعرف فت ،فالحة. وال شك في أن اإلنسان حاول التأقلم مع مجاله

يث حمدارية -جفاف وفترات وفرة األمطار والخيرات. ويصبح األمر أكثر أهمية في المناطق الشبه

والنسل  فاف مع الفترات المطيرة وتشح المراعي في الفترات الجافة ويهلك الحرثتتوالى فترات الج

ى األماكن لمختلف الكائنات. ومع تكاثر السكان تتناقص الموارد وتتدهور البيئة وتبدأ المنافسة عل

قة حماية األجود فاألقل جودة، وسيرافق هذا مرحلة تملك المجال وتحديد األوطان وسيكون على كل فر

 طنها وموارده المختلفة والتي يتصدرها الوحيش )مورد القنص(. مو

وير : يعيشون في عشائر ودوا لهم أنظمة جماعية تكان ،سكان المغرب األولون ،األمازيغ

خشاب : من غابات )أ وهذه النظم الجماعية تستوجب مواطن توفر لها موارد كافية للعيش .وقبائل

للماشية ووحيش للقنص )في ملكية جماعية باألساس(  ضرورية للتدفئة وطهي المأكل( مراعي

 وأراضي زراعية )خاصة أساسا(. 

وخاصة في التشريع المحمدي  ،بدأ تقنين استعمال الموارد منذ البداية 3وال نشك في أن اإلسالم

وستساهم مؤسسة  كخاتمة الرسائل وموجهة للبشرية جمعاء، فكانت أجود منظومة بيئية على اإلطالق.

فال شك أنها بصمت  ،وما دامت بعض هذه الشرائع وصلت إلى المغربالرماة في هذا االتجاه. 

مجتمعاته ووجهت مسار الحفاظ على البيئة )ومن ضمنها الوحيش(. ومألوف عند كل المجتمعات أن 

                                                            
 كدين سماوي، أطلقه أبو البشرية، إبراهيم عليه السالم على كل مؤمن به.نقصد بمفهومها العام  3
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ى رأس كل قرن من إال أن هللا يرسل عل .تطبيق الشرائع يتفاوت بدرجات كبيرة، وأنها تخمد تدريجيا

 يجدد للناس دينهم.

لى موطن إأن هذه الملكية كانت تتنافسها القبائل المتجاورة التي هي في حاجة أيضا وال شك 

صالح القوي يكفل لها حاجياتها. والتاريخ حافل بالصراعات القبلية حول الموارد، والتي كانت تحسم ل

ف د تحسم جوالتها في معارك، ولكن األحالق ،في حاالت، أو بالتراضي في أخرى. هذه الصراعات

لح والتقسيم في النهاية، غالبا ما يقع نوع من الصوعادة التوازن في القوى أو قلبها كلية. إتستطيع 

صة وخا ،بالتراضي. المجتمع عريق الحضارة، وقد اغترف كثيرا من الديانات السماوية المتنوعة

حتى  ،فاء والزواياللشرون الغاب. فهناك احتكام لحكماء القبيلة اإلسالم وبالتالي فناذرا ما يسود فيه قانو

اعات . وقد رأينا المؤسسة الكونفدرالية المتخصصة في فض النزمتى بدأ االحتكام للسيف والقوة

األولمبية حتى  والفصل بين الخصوم أفرادا أو قبائل والتي كانت تعقد اجتماعاتها السنوية لختم األلعاب

 وعلى المستوى المحلي سيكون للرماة دور مهم إلى جانب. (2018نبيل وبعلي ) 15قبل القرن 

 المؤسسات األخرى المختصة في تأطير القبيلة تأطيرا دينيا ومجتمعيا.

 الظرفية والجذور اإلسالمية  2.3

صيله مما إن القنص مرتبط بالمأكل، وبالتالي فالشريعة اإلسالمية قد أحكمت معالجته في تفا

 له في هذه المقالة. ال يسعنا تناو

َمت  ) : تلخص اآلية الكريمة أهم أحكام الشريعة في هذا المقام ر ِّ مه  َوالدَمه  ل َمي تَةه ا َعلَي كهمه  حه  َولَح 

يرِّ  نزِّ لَ  َوَما ال خِّ ن َخنِّقَةه  بِّهِّ  ّللَاِّ  لِّغَي رِّ  أههِّ قهوذَةه  َوال مه يَةه  َوال َمو  تََرد ِّ يَحةه  َوال مه  َوَما ذََكي تهم   َما اَل إِّ  الَسبهعه  أََكلَ  َوَما َوالنَطِّ

وا َوأَن النُّصهبِّ  َعلَى ذهبِّحَ  مه تَق سِّ اَلمِّ  تَس  َز  لِّكهم    ۚبِّاأل 
مَ ال    ۗفِّس ق   ذَ  ينَ  يَئِّسَ  يَو  وا الَذِّ ن َكفَره ينِّكهم   مِّ ههم  تَ  فاََل  دِّ َشو   خ 

نِّ  َشو  مَ   َۚواخ  َمل ته  ال يَو  ينَكهم   لَكهم   أَك  ته  دِّ يته  تِّينِّع مَ  َعلَي كهم   َوأَت َمم  اَلمَ  لَكهمه  َوَرضِّ س  ِّ ينًا اإل  طهرَ  فََمنِّ   ۚدِّ  فِّي اض 

َمَصة   تََجانِّف   َغي رَ  َمخ  ث م   مه ِّ يم   َغفهور   ّللَاَ  فَإِّنَ   ۙإل ِّ  ائدة(. الم( 3) َرحِّ

أكل كل ذي ناب )السباع والضباع وما جرى مجراها، وحرمت الكواسر التي تعيش على 

 عنواشترطت التذكية للتخلص من الدم الذي يحمل كثيرا من األمراض ورفقا بالحيوان. "الجيف(، 
 كل على اإلحسان كتب هللا إن: )  قال (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا رسول عن عنه، هللا رضي أوس بن شداد يعلى أبي
 رواه "ذبيحته وليرح شفرته، أحدكم وليحد، الذبح فأحسنوا ذبحتم وإذا، القتلة فأحسنوا قتلتم فإذا، شيء

 (.www.islamweb.net https//:مسلم )

والنية.  وميز بين أنواع الذبح )ذبح ونحر وعقر وما يموت به(، واشترط ذكر اسم هللا عليه،

أَلهونَكَ ) : وقد نظم استعمال الحيوانات المعلمة في القنص لَ  َماذَا يَس  م   أهحِّ لَ  قهل    ۖلَهه  َوَما  ۙالَطي ِّبَاته  لَكهمه  أهحِّ

تهم نَ  َعلَم  حِّ  م ِّ َجَوارِّ
بِّينَ  ال  َكل ِّ ونَههنَ  مه َما تهعَل ِّمه َما فَكهلهوا  ّۖللَاه  َعلََمكهمه  مِّ َسك نَ  مِّ وا َعلَي كهم   أَم  مَ ا َواذ كهره   ۖ َعلَي هِّ  ّللَاِّ  س 

يعه  ّللَاَ  إِّنَ   ّۚللَاَ  َواتَقهوا َسابِّ  َسرِّ التي تموت  الموقوذة"السالح، فحرمت " وقد حدد أنواع المائدة(.( 4) ال حِّ

 بالضرب دون أن تدمى. ونهى عن الضرب في مجموعة بدون تصويب. 

األهداف  رأينا كيف أن اإلسالم منظومة كاملة شمولية ومحكمة، فلم تكن لتغفل عن تحديد نوع

وهم  مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا"أنه  )ر ا ع( عمرففي الصحيحين عن ابن المسموح بها. 
، فلما رأوا وقد جعلوا لصاحب الطير كل من نبلهم ،أي أقاموه ورفعوه وأخذوا يرمونه بالنبال ،يرمونه

لعن من  ؟ لعن هللا من فعل هذا، وإن رسول هللا )ص( من فعل هذا : ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر
 (http ://www.islammemo.cc/2005)( : هدفاً للرماية بالنبال أي) "اتخذ شيئاً فيه روح غرضاً 

 (.2018)نبيل وآخرين 

ينَ  أَيَُّها يَا) : وحرم القنص على المحرم، قال تعالى م   َوأَنتهم   الَصي دَ  لهواتَق ته  اَل  آَمنهوا الَذِّ ره  َوَمن  ۚحه

نكهم قَتَلَهه  دًا مِّ تَعَم ِّ ث له  فََجَزاء   مُّ نَ  قَتَلَ  َما م ِّ كهمه  النَعَمِّ  مِّ نكهم   َعد ل   ذََوا بِّهِّ  يَح   َطعَامه  َكفَاَرة   أَو   ال َكع بَةِّ  بَالِّغَ  َهد يًا م ِّ

ينَ  لِّكَ  َعد له  أَو   َمَساكِّ يَاًما ذَ  هِّ  َوبَالَ  ل ِّيَذهوقَ  صِّ رِّ ن هه  ّللَاه  فَيَنتَقِّمه  َعادَ  َوَمن    ۚ َسلَفَ  َعَما ّللَاه  َعفَا  ۗأَم  يز   َوّللَاه   ۗ مِّ  َعزِّ

 المائدة(.  (95) انتِّقَام   ذهو

https://www.islamweb.net/ar/article/64670/
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ن فَفِّد يَة  ) : من األحكام الشرعية الهدي، والحكم حسب االستطاعة قال تعالى  َصدَقَة   أَو   يَام  صِّ  م ِّ

 لبيئية عامة.اوهذه قواعد جوهرية حكيمة يمكن اعتمادها في األحكام ( البقرة(. 196... ) ۚنهسهك   أَو  

لسكان اتطرقنا إلى التوثيق العدلي باألطلس المتوسط الشمالي ووقفنا على كيفية استبراء 

من  (، وهذا سيعفينا2019لدينهم، باللجوء للفتوى، حتى في أمور سبق أن عولجت )نبيل وآخرين 

 لتفصيلي في الجذور اإلسالمية للقنص.الخوض ا

، 15قرن رأينا كيف ابتكرت فدرالية قبائل األطلس المتوسط ألعابا أولمبية سنوية، قبل الو

ينفي  تضاهي المنظومات العصرية في الرياضة ولكن بمبادئ وتوجهات سامية إسالمية ووطنية )وهذا

فيها حجر  "(. وقد كانت الرماية والفروسيةالنظرية السائدة الفوضى والتناحر القبلي "بالد السيبة

األلعاب.  حتى على مستوى ،الزاوية. لم يعد من شك في تجدر اإلسالم بربوع األطلس المتوسط الشمالي

درالي عز فومما أدهشنا أنها كانت استراتيجية حربية متنكرة وباهرة التنظيم، ورافقها نظام تحكيم 

 (.2018مثيله )نبيل وبعلي، 

 جاتاالستنتا

 نذكر منها :

 دينا أبعادا أخرى ال تتوفر ل تبتدخل نفوذ الزاوية الناصرية بالخصوص أخد الرماية لعل

الجراية( )لعلها طورت المنظومة القانونية المكتوبة والمعطيات لتمييز سالفها من مستجدها. 

تناغم  في شكل مثالي لتسيير وتنظيم مؤسسة سمتها "الرماة"، ومن خاللها القبيلة ككل، في

م معظم مع المؤسسات السابقة )أمغار والجماعة( ليصبح قانونها جزءا من قانون الجماعة يه

ا هو كم ،كتنظيم طرق استغالل الموارد الطبيعية ،مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية

لقوانين الحال بالنسبة للصيد، وبالتالي تحفظ الوحيش والبيئة في منظومة متناغمة تضاهي ا

  ،تنظيمات العصرية في البيئةوال

  لتشريع اوقد ثبت من خالل "قانون الجراية" للرماة باألطلس المتوسط الشمالي، أن أصل هذا

الزاوية ويرجع للزاوية الناصرية. وهكذا وجدنا أنفسنا، بشكل فجائي، أمام موضوع الزوايا، 

ن ي هذه الربوع مالناصرية بالخصوص. ولم يسبق لنا أن سمعنا بامتداد هذه الزاوية ف

 ،المغرب، عدا تلك التساؤالت التي أشرنا إليها في البداية

 ،يظهر من حديث ابن عمر )المذكور أعاله( أن اإلسالم ال يبيح القنص كرياضة 

 الحرم منع القنص على المحرم نموذج صارخ في المحافظة على البيئة، وذلك لتركز الحجيج ب

 نائية(، لقملة برأس المحرم )والتشديد هنا حالة استثوخطر إبادة الوحيش، وكان شامال حتى 

 الفة نستخرج منهاجا شرعيا للمحافظة على البيئة، فقد أعطى الحق لعدلين في تقييم المخ

ي وإصدار حكم شرعي )فتح باب االجتهاد على مصراعيه(، ولعل األحكام السالفة هي الت

 اقتداء بهدي المحرم.اعتمدتها الناصرية في قانون الرماية، فنجد الذبيحة 

 الزاوية الناصرية بتامكروت وامتدادها لألطلس المتوسط الشمالي  3

 الزاوية الناصرية تأسيسها بتامكروت ومبادئها  3.1

وكانت  ،قصر على واد درعة 300م وسط  1575أسس أبو حفص األنصاري الزاوية سنة 

تم اغتيال شيخها أحمد بن إبراهيم، وآل أمر الزاوية  م،1642تحمي القوافل خاصة من آيت عطا. وفي 
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وقد  ،وأصبحت هذه الزاوية أهم زوايا المغرب  4إلى محمد بناصر الدرعي )المشيخة الناصرية(

 (.2003)خيالي،  )الخمليشي، م ت( . وافق هذا مع استيالء العلويين على درعة300جاوزت فروعها 

لية الزروقية الشاذلية السنية ملتزمة بالورد والذكر على الطريقة الناصرية الجزووهي زاوية 

وال تعتمد السبحة وال الخرقة )الزي المرقع والذي يعتبرونه بدعة، على خالف الدرقاويين  5والهيللة

مثال( ولم يستخدموا الشطح والرقص وال يستند في طريقتهم لشيخ ملقن )على خالف المألوف في 

" واألمر توجيه وحافظت على استقالليتها ضمن دائرة الوالءمارست النقد وال"الطرقية(. وقد 

وراسل الملوك في ذلك وكان له صدى )ولم يرفع  ،بالمعروف والنهي عن المنكر والتمسك بجادة العدل

 وكتب الكثير عن مدرستها ومكتبتها. راية الجهاد، يقول اليوسي إلبعاد شبهة الطمع في الحكم(.

  : كان الوضع السياسي سيئا، فبعد موت المنصور انقسمت البالد بين ورثته

 ،الدالئيون استولوا على الغرب وفاس ومكناس وتادلة 

 ،أبو حسون السماللي على سوس وودرعة وسجلماسة 

 ،المجاهد العياشي على سال وضواحيها 

 ،الخضر غيالن على الشمال وما إليها، أحمد النقسيس بتطوان 

  ،عبد الكريم الشيباني بمراكش 

 .واليهودي ابن مشعل ببني ازناسن وأحواز تازة 

 (.2003وفي إطار هذه الفتنة ظهر العلويون بدرعة )خيالي، 

يخها شاتخذت الزاوية موقفا محايدا، ولم تساند أحدا من المتصارعين على السلطة. واستن 

 : سننا منها

 لسير على السنة وترك البدعة وتطبيق كتاب هللا وا نصح أولياء األمر برسائل تذكرهم بإحياء

 نهج السلف الصالح، 

 ،األخذ بيد األمة ومنع والتهم من التطاول على الرعية 

  ،وجوب العمل بمشورة العلماء واألتقياء وعدم االغترار بالنسب الشريف 

  ،(.2003اعتبار الدعاء للملوك على المنابر بدعة )خيالي 

للمثول  ء للسالطين في الجمعة ألنه يراها بدعة. فدعاه المولى رشيدعن الدعاشيخها امتنع 

سب رواية حللزاوية لكنه تراجع بعد تفكير، وربما باغتته المنية  "حركة"بين يديه، فامتنع، فأرسل 

 أخرى. 

                                                            
مولى محمد الشريف وهو من الثالثة الدين قيل لوالهم النقطع العلم في المغرب لكثرة الفتن واألوبئة )عايش فترة حكم ال 4

خيرة خربها عبد القادر الفاسي، زاوية محمد بناصر، زاوية الدالء( واألوالمولى الرشيد( )الخمليشي، م ت(. )زاوية 

 (.2003م )خيالي،  1667هـ(  1078السلطان الموالي رشيد )
 : أذكار 3ونورد هنا أذكارهم قصد مقارنتها مع الطريقة التيجانية، للناصرية  5

 وقته  عدد المرات الذكر 

 الفجر الذي بعده من صالة الصبح إلى طلع 100 استغفر هللا 

الهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما 

100  

هللا  ال إاله اال هللا في تمام كل مائة تزيد محمد رسول

 )ص(

1000  

 بين المغرب والعشاء 1000 

 كل جمعة 3 الختم بدالئل الخيرات

 أحزاب/لليوم 5 القرآن 

 الرجل/المرأة  7000/100 رسول هللا )ص(الهيللة في تمام كل مائة تزيد محمد 

 (2003اعتماد على )خيالي، 
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د بن لكن الشيخ بقي على نهجه. ولم يناصر ثورة أحم ،تحسنت العالقة مع المولى إسماعيل

ولعله كان  منعه ترأس وفد الحجاج لسنتين. ،ضد المولى إسماعيل. لكن لتنامي نفوذه ي قادهاتمحرز ال

لك تفيد ذجزاء على عدم دعائه له بالمنبر. ورغم  ،يقصد توحيد جموع الحجاج إلسناد قيادتها لغيره

يخ سنة بأنه على عالقة جيدة معه. وتوفي الش ،التي أسند إليه السلطان تحريرها ،ظهائر التوقير

ت التي إثر النزاعا ،م تبدأ مرحلة تدخل المخزن في تعيين شيوخ الزاوية 1717م. وابتداء من 1674

 لزاوية استقالليتها )الخمليشي، م ت(.امما أفقد  ،تظهر حولهاكانت 

 االستنتاجات

 ها، عها ومريديها وخريجي مدرستنتوقع أن تنشر أوردها وذكرها عبر المغرب من خالل فرو

اسي الذي يفهم حيادها السياسي من جودة مبادئها ووسطيتها، ولكن أيضا ظرفية االنقسام السي

 عاشه المغرب آنذاك، 

الرماية  لعل المقصود برفع راية الجهاد هو االنطالق من مبادرة الزاوية نفسها، ألن مؤسسة

حب موسى صا-تتبنى مبدأ جهادي قبل كل شيء، إننا عرفنا أن شيوخها تتلمذوا على سيدي أحمد أو

 المدرسة الحربية المشهورة، والزاوية الناصرية نفسها أسست الرماة )يعني المجاهدين(. 

 ة الناصرية تؤصل لتشريع مكتوب "الجراية" ولمؤسسة قبلية ناجعة "الرماة" الزاوي 3.2

أن أصل هذا  ،من خالل "قانون الجراية" للرماة باألطلس المتوسط الشمالي ،ثبت بأنهقلنا 

. وهذا ال ينفي جذوره اإلسالمية الممتدة إلى فترة دخول (1)الوثيقة  التشريع يرجع للزاوية الناصرية

. والظرفية التاريخية تساعد على فهم 6صقاع، بل حتى قبل انتشاره الرسمي بالفتوحاتلهذه األاإلسالم 

لصد هجمات الرحل الصحراويين الذين أضحوا يهددون المنطقة  تدخل الزاوية الناصرية بالمنطقة

-نفلماي: آيت  تكونت عدد من االتحاديات الكبرى منها 17في القرن . "بصعودهم من زيز عبر ملوية
آيت واراين، وقد ترأستها الزاوية الدالئية )السعدية(، وتحكمت قبائل آيت -آيت عطا-7آيت سغروشن

آيت جليداسن ومرموشة في أبواب منطقة الغرب. وهكذا تم توحيد -آيت سادن-)الصحراويين( عطا
 وتحكموا في الفجاج 8مع آيت عطا تحت بركة سيدي أحمد بناصر يقبائل األطلس المتوسط الشرق

. وقد أكدت كثير من الروايات الشفوية ارتباط 9العياشي )MARÇAIS, 1929" )كأبواب للمغرب

                                                            
ي اتصل بالنبي نذكر هنا بموقع "سبعة رجال" على الضفة اليمنى لمللو بجرسيف، والذين حكي عنهم أنهم أول وفد أمازيغ 6

 )ص( وتعلموا الدين ورجعوا ينشرونه في المغرب.
 آيت يفلمان.بمفهومها العام، ال نقصد هنا فخدة من  7
 سيدي علي بناصر كما تشير إليه الوثيقة )الجراية(. 8
لعاب األولمبية، بصدد موسم األ 15نفدرالية قوية تجمع األطلس المتوسط الشمالي قبل القرن وجب التذكير بوجود كيأوال  9

 (،2018ولعلها سحقت في خضم أحداث هذا القرن بشمال بويبالن، كما رأينا )نبيل وبعلي 

فكانت  ، ومع تأسيس الفدراليات تدخل المخزن،17ففي منتصف القرن ك اختالف حول أصل قبيلة آيت جليداسن. "وهنا
( بدون حسان-)أوزيالل -وتقدم إلى قدم العري أو )لعلها سرغينة(حملة مولى إسماعيل عبر أهرمومو ومنخفض سغينة 

شكيل قوة عسكرية القبيلة، قائدا على آيت جليداسن وتم ت مقاومة تذكر. وهناك في آيت عبد هللا عين سعيد أو هاشم، كبير
 : تحت إمرته سميت "بواخر" خالل ست سنوات أجرت جوالت في فترات منتظمة في المنطقة لقبض ضريبة تم سنها

سم أزروال المولى إسماعيل هو من استقدم مجموعة من الشرفاء منهم آيت سيدي بلقا أن قروش لكل فرد ذكر". ويفترض 2

(MARCY, 1929 .) 

امجيلت أكدت تهذه المعرفة تحل مشكلة العالقة مع الزاوية الناصرية. الرواية الشفوية حول حملة المولي إسماعيل ضد 

ناصرية(. ( )وهذا ال يناغم مع حلف ال2018أنها كانت بدون مقاومة لكنها أدرجت آيت عطا في الحركة )نبيل وبعلي 

نتائجهما وعبد هللا )تامجيلت( بدون مقاومة لكنها لم تدرج آيت عطا في الحركة. ورواية مارسي أفادت وصوله آليت 

جليداسن  متعارضتين. لكن في مقام آخر يشير مارسي إلى الهجومات التي كان يشنها آيت عطا )الصحراويون( على آيت

م(،  1860الي عاما )أي حو 60 آيت المنصور كانت منذ-ويذكر أن آخر هزيمة شنعاء ألحقها بهم آيت جليداسن بتماقانت ن

  وتبعوهم حتى أراضي آيت إيزدك. وهي بدورها ال تتوافق كليا مع الرواية الشفوية السالفة.
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بعلي الكبير، وأعراب العربي )شيخ الرماة  : ذ. مؤسسة الرمى )الرماة( بالزاوية الناصرية، منها

 بتنكرارامت(. 

 مقتطفات من قانون "الجراية" للرماة 2-1تين الوثيق

 2مقتطف  1مقتطف 

  
 ، وثقها: قانون الجراية، غورا أحمد، تازارين المصدر

 نبيلوعالجها 

لشيخ أحمد لم،  1960نسخة تحمل تاريخ ل: ا المصدر

 )شيخ الرماية قيد حياته(، بحوزة ابنه بلقاسم المرضي

فخدة احريرين، بجماعة  ،من دوار "سوف اييران"

 نبيل.فارس علي، وعالجها  وثقها ،بويبالن

 االستنتاجات

 الزاوية الناصرية كانت السباقة إلى التصوف والطرقية من غيرها من الزوايا،  أن 

 ئم،وأنها قاومت البدع وحاولت تقويم الحكام وأولياء األمر ولم تخف في الحق لومة ال 

  ،أنها كانت النموذج الخير للزوايا على األقل في فترة نشوئها وازدهارها 

  ،أن انتشار فروعها باألطلس المتوسط يضفي عليه من صالحها 

 شيخ  ونفهم من أصلها أنها في أصلها لم تدع إلى شطح ورقص، وال سبحة وال تلقين ورد من

 بسند وتجديده الخ.

يمنا تتغير كثير من مفاهبمعرفتنا بامتداد الطريقة الناصرية لألطلس المتوسط الشمالي 

 :  ومعارفنا به

 شمالي ت سابقة، رجعنا إلى عصور قديمة جدا للحديث عن أهمية األطلس المتوسط الفي مقاال

حالف أضد الرومان، في حين كانت هناك  حلف الباقواتواستراتيجيته الدفاعية، مستشهدين ب

 أحدث وربما أنجع ومنها حلف الناصرية، 

 ).رتحيثما انتش نفترض جازمين أن الناصرية ستعمم طريقة تعبدها )الورد واألذكار الخ، 

  يشير مارصي إلى أن آيت سيدي بو يوسف )زبزيت( يزعمون أنهم من أبناء ولي فاس عبر

موالي عبد هللا بن أمغار مؤسس رباط طيط المشهور بأزمور. واستقرارهم بزبزيت حسب 

                                                            
لطرق يريد أن إنه بكل اوهذا أيضا يفند "التوجه الخارجي لهذه القبائل" الذي عممه مارسي وجعله يستمر حتى الحماية، 

 يصل لما سماه "السيبة الدائمة". 
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سنة، وإلى أن آيت سيدي بلقاسم أزروال ينزلون من دويالت مرابطة في  700زعمهم قبل 

في ضواحي تزروالت من أوالد أحمد بن ادريس، ويقول "ويجمع هؤالء الشرفاء  17القرن 

تبعيتهم للزاوية الناصرية" )وهذه إجابة على أسئلة طرحناها حول انتماء الزوايا بالمنطقة 

 ، (MARCY, 1929)وتبعيتها 

  كما يشير إلى حدث مهم، وهو سيدي أمحمد الحاج وجهه سيدي بناصر ليؤسس زاوية

يمكن أن يكون إدخال زاوية سيدي ، ونتساءل أال ),MARCY 1929( 10ناصرية بأبو راشد

 ؟ بدورها من إيعاز شيخ الزاوية ال المولى إسماعيلبلقاسم أزروال 

 ني بويلول بزاوية الوزانية، وللتيجانية عند كل والحقا يقول مارسي على أن الورد المنتشر لل

 )وهذا، كما يظهر، تطور حدث الحقا(، 

  تتأكد عدم صحة ما حاول مارسي أن يثبته من ظهور زعماء خوارج كميسرة المطغري

المنتصر في المعركة المشهورة بسبو على األمير العربي كلثوم، وبعدها بقرن االنضمام إلى 

ى أن األطلس المتوسط الشمالي الشرقي اتبع سياسة المعاداة حلف برغواطة، ويخلص إل

. وتحالفها مع )11MARCY, 1929الصريحة للنظام المركزي السني وحتى فترة الحماية )

 الناصرية يثبت عكس هذا كلية وبدون أدنى شك، 

  ففي ظروف التحالف مع الناصرية، نتساءل كيف يشارك آيت عطا في حركة موالي

من  أن يكونوايمكن ال أجليداسن، ونتائج الروايتين متعاكستين تماما ) إسماعيل ضد آيت

 (،؟ فهاالحأأتباعها أو 

 "جيب على ونفهم منها أنها أسست من العبيد المحليين، وهذا قد ي ،وهنا أثيرت كلمة "بواخر

قد كنا وتساؤل حول انقراض العبيد عند كثير من قبائل المنطقة )حيث ال نجد أثرا للسود(، 

ا فترضنا تدخل حملة موالي إسماعيل لجمع كل من سبقت له العبودية حتى من كان محررا

 ( ولم نجد دليال في األرشيف المحلي،2018 ،بعليوليشارك في الجيش )نبيل 

 بناء وهذه العالقة مع الناصرية تؤكد ما ذهبنا إليه من افتراض العمل بالعرس الموحد أل

 القبيلة، 

 عاب األماكنية )ألمو أورار )مرج األلعاب( فرضية انتشار األل كما تؤكد باإلضافة إلى

 األولمبية باألطلس الكبير أيضا على غرار مثيلتها باألطلس المتوسط.

  : وهنا نتساءل

اليا أن حعن ماهية مؤسسة الرماة التي أنشأوها، أهي مجرد طرقية أم مقرونة بالزوايا، نرى 

كذلك منذ  ما عند آيت الفرح ببويبالن حاليا، فهل كان األمرمؤسسة الرماة غير مقرونة بالزاوية، ك

قد ال  ؟ نشائهاإعند الرماة، لم نسمع من أحدهم أذكارا وال أورادا، فهل كان األمر كذلك منذ  ؟ إنشائها

 ؟ نجد حاليا الجواب لكل تساؤالتنا، لكننا حصلنا على أجوبة لتساؤالت سابقة

 أبي وقاص كمعلم للرماة رمزا لمؤسسة الرماة اعتماد الزاوية الناصرية سعد بن  3.3

ومن السابقين األولين إلى اإلسالم  من أخوال النبي ، وهوم674 ومات 599سنة سعد ولد 

ل من رمى بسهم  في سبيل هللا. بالجنة، والعشرة المبشرين  : ما  عن علي بن أبي طالب قال "وهو أو 

 : "ارم فداك أبي وأمي"، أظنه يوم أحد. ؛ سمعته يقول يفدي أحدًا غير سعد (ملسو هيلع هللا ىلص)سمعت رسول هللا 

خيبر وفتح مكة، والخندق كما شهد بدر وأحد وثَبهَت فيها حين ولى الناس،  اتشهد غزوو

الجيوش التي َسيَرها  قاد .يومئذ  إِّحدى رايات المهاجرين الثالث، وكان من الرماة الماهرينوكانت معه 

                                                            
م يعالج ظروف لبغلة تحته بالتتابع قبل بلوغه مقصده )بالطبع يعتبر هذه خرافة لكنه  11ر الحدث للحديث عن نفوق ذك 10

 السفر وال طبيعة األحمال(. 
 ها.كان يهدف إلى تبرير الحماية الفرنسية، بوجود قبائل معادية للملكية، وهذه المهمة التي بعث من أجل 11

https://ar.wikipedia.org/wiki/599
https://ar.wikipedia.org/wiki/674
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 2و  1)مجهول فتح مدائن كسرى بالعراق ولقتال الفرس، فانتصر عليهم في معركة القادسية، عمر 

)غ م(. داد عن عثمان ما استطاع، واعتزل الفتنة الكبرى ولم يشارك فيها. وهذا يجعل منه شخصية 

 . (2003الخالدي، فذة وفعال نموذجا إسالميا باهرا )

 : تروي الجراية ما يلي

، أنه لم (ملسو هيلع هللا ىلص)وقاص رضي هللا عنه كان راميا في عهد رسول هللا أبي روي عن سعد بن "
. 12تحارب معه من الكفار قتله، وكان القتال في زمانهم بالسيف والنبل والرمحيخطئ أبدا وكل من 

وسار قتاال كبيرا  ،في حنين( ملسو هيلع هللا ىلص)كنا ذات يوم مع رسول هللا  ،وقال علي بن ابي طالب رضي هللا عنه
وقاص وعكرمة أبي ؟ فخرج سعد بن  أين أهل الرماية( ملسو هيلع هللا ىلص)بيننا وبين الروم بالسهام والسيوف، وقال 

دريس والمغيرة بن حشيب هؤالء شيوخ الرماية ممن تعلم عن سعد بن إبن  بن ظفير وهمان والياس
. فقال لهم (ملسو هيلع هللا ىلص). فقال له لبيك وسعديك يا رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)راميا بإذن من رسول هللا  72 ،وقاصأبي 

خلود في بارك هللا فيكم وفي رمايتكم إلى يوم الدين. احسبوا أنفسكم في سبيل هللا تفوزوا بالدرجات وال
الجنة. فقال له نعم أهال وسهال حبا وكرامة يا رسول هللا، فرتبهم يمينا وشماال ووسطا، فجعل سعد بن 

)الجراية،  13ودعا لهم بالخير ،قاص في الوسط، وجعل عكرمة في اليمنى وجعل الياس في اليسرىأبي 

  نسخة غورا(.

 االستنتاجات 

  تابات النص من خالل الويب، ثم من خالل بعض الكحاولنا تحقيق بعض التفاصيل الواردة في

، من قبيل أسماء المتبارزين، وبعض أرقام حول قتلى 2003الخالدي المتخصصة ك

 الغزوات، لكننا لم نفلح، 

 ج إسالمية ليس المقصود هنا األحداث أو األرقام في حد ذاتها، وإنما ما روته الجراية كنماذ

 ن لحن أو خلط أو مبالغة.للتحفيز، رغم ما يمكن أن يشوبها م

 الطريقة وأهمية الشيوخ للزاوية الناصرية ولمؤسسة الرماة  3.4

مردويه،  قال سيدنا أبو القاسم بن عبد الرحمان بن محمد، قال حدثنا ابن"ورد في الجراية 
قال حدثنا محمد بن الفياض قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن ارضاه عن عمر بن شعيب عن 

                                                            
شعرة فخرج لهم كافر وفي يده رمح رأسه كال ،للجهاد إلى بدر (ملسو هيلع هللا ىلص)رج رسول هللا "خرواية مشهد من غزوة بدر  12

سول رخطوة، وتغيظ أصحاب  20إال مقدار  (ملسو هيلع هللا ىلص)حتى لم يبقى بينه وبين رسول هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص)الرقيقة ثم قصد المصطفى 

يقول  (ملسو هيلع هللا ىلص) غيظا شديدا من أجل الكافر الذي وصل بقربهم ألنهم كانوا ال يفعلون شيئا، حتى سمعوا رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا 

ر باهلل". )لم فضربه وأصابته بين عينيه فسقط على وجهه ومات الكاف ،لسعد اضرب فداك أبي وأمي، ثم قال سعد بسم هللا

 فقصد "خرج عدو هللا يسمى )فشطون( لعنه هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول  وفي غزوة أخرى مع (.2003أجد ذكر لهذا عند الخالدي )

ه لكن ما قدر )ينظره( بسهمه حتى كاد يقف منه قدر ميل أو ميلين وكل واحد من الصحابة يقول أنا أقتل (ملسو هيلع هللا ىلص)رسول هللا 

نت أبي وأمي، ، فقال أين سعد بن وقاص، فقال له لبيك وسعديك يا رسول هللا أ(ملسو هيلع هللا ىلص)أحد أن يتلقاه من غير أمر المصطفى 

لدين. قال سعد بن افقال له اضرب الكافر سماك هللا راميا وسميتك راميا شفيعا مجاهدا بارك هللا فيك وفي رميتك إلى يوم 

ه فخرج النبل أصابت الكافر بين عينيفضربه بسهمه ف (ملسو هيلع هللا ىلص)أبي وقاص رضي هللا عنه بسم هللا وباهلل وبفضل هللا ورسوله 

رك هللا فيك وفي جزاك هللا عنا خيرا يا ابن وقاص، با (ملسو هيلع هللا ىلص)من قفاه فخر الكافر مغشيا ميتا بفضل هللا. فقال رسول هللا 

حبان  ثم ( المقتول مالك بن زهير الجشمي من أمهر رماة قريش.2003عند الخالدي )رميتك وأنت العوض من نفسي". 

ل وقال ارم، لذي قتل الذي قتل أم أيمن ر ا ع حاضنة رسول هللا وانكشفت عورتها، فناوله ص سهم بدون نصبن العرقة ا

 .فوقع في نحره وقتله وانكشفت عورته
يوش عظيم الصوت كصوت سليمان ابن الخالد، فكانت صيحته تهزم الج ، وكانفصاح الياس بن ظفير صيحة واحدة" 13

إليه ملعون يقال  يا بني كالب، المبارزة في هذا اليوم علينا الوعد الشديد عليكم، فخرجرهب األعداء، فقال في صيحته تو

سهم فأصابه في قلبه له ديقان لعنه هللا، فقال هيهات بما عندكم، فقال له في هذه يظهر لكم الخبر، فضربه الياس بن ضفير ب

رة بالمائة وال يزال الياس يبارز بسهمه بالعش فخر ساقطا كالخشبة في األرض، فكبر المسلمون تكبيرة جليلة محمودة

 ."على كذا نقذوا وزيادةأراميا كلهم من ذلك  72وأقصر لك في الخبر بتلك ال  .150وقتل عكرمة  210للمبارزة، فقتل 
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أنه قال "من رمى سهما بال شيخ فقد رمى بالحرام وأكل الحرام من  (ملسو هيلع هللا ىلص)أبيه عن جده عن رسول هللا 
)الجراية، نسخة  ."صيده وغيره ولو كان كبيرا مع مد من سهمه إال إذا اتخذ على شيخ، فال بأس عليه

 غورا(.

 شيخ كجسدأنه قال "صنعة بال ( ملسو هيلع هللا ىلص)سمعت من رسول هللا وقال أبو هريرة رضي هللا عنه 
ن متعلمين وكذلك من تعلم الرماية بال شيخ ال فائدة له وال تواب له وال حالل له م) (  ،"بال قلب

بال  "صنعة بال شيخ كشجرة (ملسو هيلع هللا ىلص)الوحوش ) ( الصنائع كلها ال بد لها من الشيخ، قال رسول هللا 
ها وتطوع أوراق وشجرة بال أوراق ال ينجح لها ثمر، يعني هذا المعنى على طريق شيوخ الرماية وغير

عليم ، "يا ابن وقاص اجتهد في ت(ملسو هيلع هللا ىلص)وقاص رضي هللا عنه، قال رسول هللا أبي لهم. قال سعد بن 
لنفس في طريق تعليما شافيا، وإياك تغلط االرماية لمن طلبها منك يقصد بنيه القلب والجوارح، فعلمها 

 )الجراية، نسخة غورا(." الرماية والكبرياء في كل صنعة فصاحبها للنار

علمت في طريق قال، وقاص رضي هللا عنه أبي قاة عن سعد بن التوروي عن بعض "
 ". ...الى وكل رعية من األحبار وثواب من هللا تع ،(ملسو هيلع هللا ىلص)من األحبار من بعد رسول هللا  372الرماية 

 االستنتاجات 

  لرسول أمر محبب، لكن ا وقاص رضي هللا عنهأبي سعد بن االقتداء بسنة بسول هللا )ص( مع

بالجهاد،  لم يقصد به طرقية وال زاوية معينة، وفي هذا بدعة، وقد تستساغ عند ضرورة القيام

 ولم تكن الناصرية تقصده،

 يخة التكاليف أمر يشرعه اإلسالم وفي هذا اقتداء بسنته )ص(، وقد اعتمدت في مش تحديد

 الزاوية والرماة مع نوع من المغاالة، وفي المغاالة بدعة لم تشرع،

 كما  التكليف بأمور الرقص والغناء في المحافل مستحدث بالرماية وينضبط للشروط العامة

 (.2018 رأينا عند الرماة بتنكررامت )نبيل وبعلي،

 الرماية باألطلس المتوسط الشمالي كطريقة صوفية تابعة للناصرية  4

 : ورد في الجراية على الرماية

أهل الرماية كعتبات المساجد ال يدخلها إال طاهر فمن عظم حرماتها عظم هللا مقامه في "
ذلك ومن ، "14"بركات الشيوخ المتعلم ينال منها أهل الرماية" (ملسو هيلع هللا ىلص)الجنة ونور قلبه بفضلها. وقال 

". عليكم باقتداء الشيوخ في طريقتها، بخدمة القلب والجوارح يعظم حرمات هللا فهو خير له عند ربه
تنالوا فضل الدارين. وعليكم بمحبة أهل القرآن وأهل الرماية والمساكين، ما على هذه األرض أفضل 

 " )الجراية، نسخة غورا(. من هذه الطريقة

 ،) ( رحرماتها يعظم هللا أجركم ومنزلكم في جنة الفردوس وتزوجوا الحو واعظم) ( "
 " )الجراية، نسخة غورا(.وعليكم خدمه الرماية وشيوخها وأهل محبتها باألكل واإلحسان

؟ قال "يا موسى من تكبر بنفسه أو  وقال موسى عليه السالم "من بغضت من خلقك يا رب

ونرجع لك في الخير في طريق الرماية،  .ديدا ومسكنه في النارماله أو بجهده" فيبغضه هللا بغضا ش

عن خبيب بن تابت فقال يا ابن وقاص عليك بتقوى هللا العظيم واحذر من الدنيا الفانية وكن في المتعلمين 

في طريق الرماية، حصونا من حصون هللا تعالى، واحترز من الشيطان الرجيم. "ال يدخل الرماية إال 

فهو شقي وأنا بريء منه يوم القيامة وال أراه وال يراني". فقال من كان سعيدا ومن دخلها وخرج منها 

فأنا أحضر معهم بنفسي، ومن حضرت  ،يا بن وقاص "كل مجلس جلس فيه أهل الرماية يجتمعون فيه

معه ال يعذبه هللا ويكون آمنا من شدة الموت ومن عذاب القبر، ويكون في ظل عرش الرحمن، فوق 

                                                            
كان  لم نجد للحديث في صيغته سندا على الويب، ويظهر من ركاكة أسلوبه ومن موضوعه أنه موضوع ألن الرسول 14

 توحيد الملة والدين. وأهل الطرقية بحثوا لهم عن أسانيد.  يحض على
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جزاؤه الجنة. فهذا جزاء من دخل في طريق الرماية بصدق النية ولم راط يمر كالبرق الخاطف وصال

أبي "يا بن  (ملسو هيلع هللا ىلص)وقاص رضي هللا عنه فقال له رسول هللا أبي يخرج منها حتى يموت. فقال سعد بن 

فهي من المتعلمين كما يتعلم الصبيان كتاب هللا العزيز، وكان ثواب  ،وقاص عليك بالتعلم في الحجارة

شهداء، ال( منقتل رقبه من العدو، فمن أصابها )الحجارة( فكأنما قتل كافرا، ويسمى ) الحجارة كمثل من

عليكم ) ( في هذه الطريقة المحمودة ) ( بها وعلى  (انمري)"يا أصحابي ويا  (ملسو هيلع هللا ىلص)فقال رسول هللا 

ادر بهذه من تعلم الرماية من أمتي وقصدها بنية الجهاد يكون يوم القيامة ) (. فيا سمعة من ب. ) ( أمتي

 "الطريقة )السنية( بقصد النية والخدمة في )شتى ( ومحبة الجوارح بنية التوسل والعمل الراسخ

 .15)الجراية، نسخة غورا(

  نستنتج

 مما سبق نستنتج ما يلي :

  (2014كل طريقة تدعي األفضلية المطلقة، كما رأينا عند التيجانية وغيرها )نبيل، 

  الطرقي، حرمات هللا، وهي كذلك في معناها اإلسالمي ال بمعناهاجعلوا "طريقة الرماية" من 

 دعوة  إنهم جعلوا من وصية الرسول البن أبي وقاص بتعليم الرماية طريقة صوفية. ولم تكن

في سبيل  إلى "الطريقة الصوفية للرماية" وإنما لتعلم الرماية بقصد الجهاد (ملسو هيلع هللا ىلص)رسول هللا 

 وسيلة تناقش،هللا )ال غير(. القصد سليم لكن ال

 ا( والتعلم في الحجارة أسلوب سليم، ألن اإلسالم نهى عن رماية األحياء )طيور وغيره

 )حديث ابن عمر(،

  (، 2018سبق أن ذكرنا أحاديث مداومة تعلم الرماية وعدم نسيانها )نبيل وبعلي 

 ومن رحمة هللا لعباده أن اإلنسان يؤتى الثواب حسب نيته ال بالضرورة حسب نتائجه. 

 الرماية والحث على الجهاد  4.1

 : ة(. وورد في الجراي2018رأينا بعض األحاديث حوله في مقالة األلعاب )نبيل وبعلي، 

المجاهدون  : قال ص ثالثة يدخلون الجنة وثالثة يدخلون النار، وأما الذين يدخلون الجنة"
الذين يدخلون  في سبيل هللا، وعبدا مملوكا فوق الدنيا لم يشغله عن طاعته، وفقير ضعيف ذو عيال. وأما

نه، فإن هللا م: سلطان جائر يحكم بغير الحق ويوجه الغني على الفقير وال يزكي ماله وال يتصدق  النار
بين : لسان تقي، والمتحا 3ويحب  : العاصي والبخيل والمتكبر، شيوخ 3تبارك وتعالى يغضب على 

 .)الجراية، نسخة غورا(" والمتواعظين

 مؤسسة الرماة باألطلس المتوسط الشمالي، البنية والقوانين والمهام 4.2

، 16تحت توجيه الزاوية الناصريةالشمالي هي مؤسسة ظهرت بقبائل األطلس المتوسط 

تتجاوز الجوانب  ،متنوعة في تنظيم القبيلة الها مهام توفوض ،على مبادئ إسالمية امبني اقانونتعتمد و

 : تعم تقريبا كل مناحي حياة القبيلة ومنها القنص. وهي مؤلفة منل ،الحربية

 الفات، الشيخ )هو من يعطي التعليمات لكل من المقدم و"المسيحين"، ويقر األحكام في المخ

 بعد إخباره عنها من طرف المقدم أو المسيحين، 

  لدعاء من عوانه )المقدم و"المسيحين"( ويقرأ الفاتحة واألن الشيخ يتعيبحضور القبيلة يتم

 طرف كل الحاضرين )يعني الموافقة باإلجماع(،

                                                            
ير المعنى أخذنا االقتباسات بأسلوبها األصلي بعد تصحيحات طفيفة للحن بعض المفردات المتأكد منه والذي ال يغ 15

نه تم فيها أ الواضح منها، لتبيان مستواها اللغوي الضعيف، ومعظم روايات الحديث ال نجد لها سندا في الويب )معناه

  .التصرف(
أو عبر الوثائق  نعلم أن الزاوية الناصرية نشرتها في جميع أرجاء المغرب، لكن ال تتوفر لنا إمكانيات رصدها مجاليا 16

 إال في األطلس المتوسط الشمالي. 
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   وجمع  ،جمع الرماة والقبيلة عند الحاجة ،المسيحينك م،من المقدمين )مهمته اعدديعين

 المساهمات(،

 خ في دمين ينوبون عن الشيهناك وكيلين )وهم والمق ،عند قبائل أخرى من األطلس المتوسط

 غيابه ويساعدونه في مهامه(، 

 جمع عند تنكرارامت( )مهمتهم جمع الرماة والقبيلة عند الحاجة و 4عدد من المسيحين )و

 المساهمات، ويخبرون الشيخ بكل ما يقع من مخالفات في القبيلة(، 

  ا، واالنضباط لقوانينهالعضوية في زريبة الرماية مفتوحة بشرط السمعة وحسن األخالق

 ، عند االلتحاق وتقديم مساهمة مادية وصدقة

 ما هما كون راميا أو عبدا أو مسيح أو مهيبا، واألخيرين وحدهيأن  لمشتركالعضوية تخول ل

 من يسمح لهما بالتغيب عن األنشطة أو حتى االنسحاب من الزريبة إن شاءوا. 

الحاجيات التي  نيعطيهم تعليمات عو "المسيحين"قبل الموسم يدعو الشيخ المقدم و

اب من هذه المساهمة )أعر يانعفيد( و 50د واآلن  30سيجمعونها على الرماة )كانت المساهمة 

وما  المواسم تنظم بهبات الميسورين (.2017العربي، شيخ الرماة بتنكرارامت، آيت الفرح، ر ش 

 يجمع لتحرير "العبيدات".

ة هم من بيلة ويعينون من يخلفه، وعند بعض القبائل الرمايجتمع كبراء الق ،عند موت الشيخ

قد يستدعى  في تعيين األعضاء أو تعويضهميختار المقدمين والوكالء )تختلف الحالة من قبيلة ألخرى( 

 (.HAMZAOUI & QARRO) أعيان الفرقة المعنية وحكماؤها

بر قانون  عبر الصلح وعوتسند لمؤسسة الرماة كل المشاكل الداخلية للقبيلة وتجد لها حلوال

 داخلي مكتوب )الجراية(، لكنها ال تفصل في النزاعات حول الحدود أو المراعي.

 االستنتاجات 

 ما يلي :نلخصها في

 ك تزكية كل فرد يشعر أنه يشارك في الهيأة من خالل مباركة أشغال مواسمها السنوية، ويبار

ي بأن وصدقاته حسب االمكانيات، وبالتالأعضائها وانتخابهم، ويساهم في مواردها بهباته 

 الهيأة تمثله،

  المؤسسة تلعب دور المصلح االجتماعي )تصلح بين المتخاصمين(، وهي في نفس الوقت

 هيأة قضائية ألنها تبث في الخالفات وتزجر المخالفين،

 طة ال تنتظر أن يتم االحتكام إليها، بل تلعب دور شرطة، لتستخبر عن المخالفات بواس

 مسيح، وتتدخل بمبادرتها للفصل في القضية، ال

  ماعية جسمعة أعضائها مما يخول لهم انضباط الناس المخالفين ألحكامهم، هناك سلطة دينية

 أخالقية تمارس على األفراد لينضبطوا، 

 لشيوخ نفترض أنه في السابق كان هناك تناغم كبير بين هذه الهيأة وباقي هيآت القبيلة ا

 لة لتمثيلها، اد، ألن السلطة غالبا ما كانت تختار ممثليها ممن تنتخبهم القبي)إيمغارن( والقو

 حلية لكن الحماية انتدبت شخصيات تخدم أجندة أخرى غير المصلحة العامة الوطنية أو الم

 ولم يتوفر من يرجع األمور إلى سابق عهدها بعد االستقالل. 

 ية لتحل محلها يا هذه المؤسسة التراثية الدينحاليا كل الهيآت الحديثة تحارب بشكل أو بآخر بقا

مؤسسات معولمة تخلصت من خلفيتها الدينية وفقدت كل استقالليتها، ومعظم مهامها 

ال تلبث والقضائية. وهذا في وقت أصبح فيه مجتمعنا في مهب رياح العولمة التي تهدد كيانه 

 أن تعصف به.
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 "الجراية" أو قانون الرماة  4.3

ملة من ولم نجد نسخة كا كما رأينا أعاله. قوانين زاوية سيدي علي بناصر إنها مقتبسة عن

 : هذا القانون، فمزجنا هنا بين أجزاء وثيقتين

 ل لم تكن أوراقها مرقمة فصعب جمعها من خالالجراية عند غورا أحمد، تازارين،  نسخة

، كما تكرار الكلمة األخيرة في الصفحة. عالجت أصول الرماية وربطها بالزاوية الناصرية

تطرقت لرمزها سعد بن أبي وقاص وبطوالته في الرماية وحث الرسول له على تعليمها 

 للمسلمين، وتناولنا هذا المحتوى أعاله، 

  م المرضي شيخ أحمد )كان شيخ الرماية قيد حياته(، بحوزة ابنه بلقاسللالجراية مقتطفات من

  (،2-1تين الوثيق) من دوار وادي اكران "سوف اييران" بجماعة بويبالن من فخدة احريرين

 حولناها إلى جمعنا معظم األحكام الواردة فيهما لزجر المخالفات لمؤسسة للرماة أو القبيلة. و

 (.1ل جدول مصنف مع تعليق )الجدو

 مجموعة من المخالفات سنت لها الجراية غرامات مالية كجزاء  1الجدول 

 الوحدة الغرامة  مخالفاتال الرقم

 جمل 1 من قتل نفسا 1

 رجم 1 الشيخ والمقدم والمسيحين إذا فسقوا بالحرام 2

الشيخ والمقدم والمسيحين إذا كانوا محسنين  3

 الطريقوخاطئي 

 جلدة 100

 عجل بقر للرماة 1 الشيخ إذا كذب على المقدم 4

 ذبيحة للرماة بطعامها وسمنها 1 المقدم إذا كذب على الشيخ  5

 مثقال 3 الرامي إذا كذب على الشيخ 6

 مثقال 1 الرامي إذا كذب على المقدم 7

 شاة 1 من سرق ألخيه شاة 8

 مثقال 1 الشيخ إذا جلس مع اليهود بغير حاجة 9

 اواق  5 المقدم إذا جلس مع اليهود بغير حاجة 10

 "أوجوه" 10 المسيح إذا جلس مع اليهود بغير حاجة 11

 درهم 1 1ترك الصالة في جمعة  12

 أوجوه 8 2ترك الصالة في جمعة  13

 أواق 3 3ترك الصالة في جمعة  14

 أواق 4 4ترك الصالة في جمعة  15

 أواق 5 5 ترك الصالة في جمعة 16

 أواق 6 6ترك الصالة في جمعة  17

 أواق 7 7ترك الصالة في جمعة  18

 أواق 5 من صلى وتركها  19

 أواق 5 إذا كان االجتماع وجلس أحد معهم بال وضوء 20

 آثم -  والرامي إذا جلس مع أهل الرماية بال طهارة 21

 الكافر في قلبهفكأنما أصاب  -  الرامي إذا ضرب الحجرة وأصابها  22

 له أجر -  الرامي إذا ضرب الحجرة وأخطأها  23

 مثقال 0,5 من دخل خيمة أخيه الرامي من غير إذنه 24

أيام )أجله( فإن رجع بالتسليم  3 خرج من الرماة الراميو 25

 والتوضيح فال بأس بذلك
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 للرماةذبيحة من الغنم بطعامها وسمنها  1 من هدًّ على أخيه الرامي بسهمه 26

 ذبيحة من الغنم بطعامها وسمنها للرماة 1 من ضرب أخاه الرامي بصفعة، أو أصابه بجروح 27

 ذبيحة من الغنم بطعامها وسمنها للرماة 1 من خان أخاه الرامي وظهرت عليه 28

 أواق 5 من ضرب أخاه بالسكين 29

 مثقال 10 من أشهر السكين في وجه أخيه 30

 أواق 3 من ضرب أخاه الرامي بالحجر  31

 مثقال 3 من سب أخاه الرامي 32

 أوقية 12 خاه بالحرامي أمن وصف  33

 مثقال 0,5 أخاه "صبع"من  34

 عجل للرماة 1 يتغير في لونهحتى من هجم على الشيخ  35

الرامي إذا قال للشيخ فيك اإلنصاف )مهمة  36

 المسيح(

 وسمنها للرماةذبيحة من الغنم بطعامها  1

 ذبيحة من الغنم بطعامها وسمنها للرماة 1 من هجم على المقدم 37

 ذبيحة من الغنم بطعامها وسمنها للرماة 1 من هجم على المسيح 38

 ذبيحة من الغنم بطعامها وسمنها للرماة 1 من أعرض عن أداء الحق ولم يعطه 39

 مثقال 25 من تسبب في فتنة كبيرة ألهل الرماية  40

 مثاقيل 5 الخصومة الكبيرة  41

 أواق 5 من جحد على المقدم  42

إذا خرج أحد الرماة من بيت الرامي ونشب بعده  43

 نزاع في البيت

 اوجوه 5

 1+ 4د +  الشيخ إذا استدعاه المقدم ولم يحضر 44

 ب 40ق+

 4قصعة من الطعام بلحمها وسمنها/

 بيضة 40دجاجات /

 1+ 3د   استدعاه الشيخ ولم يحضرالمقدم إذا  45

 ب 20ق+

 3قصعة من الطعام بلحمها وسمنها/

 بيضة 20دجاجات /

الرامي إذا استدعي من طرف المقدم أو الشيخ ولم  46

 يأت

 10قصعة من الطعام بلحمها وسمنها/ ب 10ق+1 

 بيضات. 

 درهم 2 من سرح رجليه في المجلس ولم يغطها بالثوب 47

 درهم 1 من قرأ الفاتحة  48

 درهم 1 من ضرب الحجرة قبل الشيخ 49

 درهم 1 من سلم على الشيخ بنعله  50

 درهم 1 ومن شبك يده في المجلس  51

 درهم 1 ومن جلس في المجلس برأسه عريان 52

مرضي من دوار الجراية مذكرات الشيخ أحمد )كان شيخ الرماية قيد حياته(، بحوزة ابنه بلقاسم المقتطفات من :  المصدر

ورا أحمد، الجراية عند غ ومن نسخةوادي اكران "سوف اييران" بجماعة بويبالن.من فخدة احريرين، وثقها فارس علي، 

 وحولها إلى جدول مصنف.  تازارين، وثقها نبيل

 أداء غرامة لتعويض مخالفة مرتكبة، وهي إنصاف للمظلوم. : "االنصاف""الخطا" أي الخطأ = 

ن الوحدات ال يمكن فهم قيمة الغرامات إال بعد تحويلها إلى وحدات معروفة )القوانين لم تحي

 (. 3وثيقة وال 2المستعملة( ثم تحديد قيمتها حسب الوقت المعني، وقد قدمنا وثيقتين لهذا )الجدول 
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 المقادير وحدات القياس التقليدية 2الجدول 

 عملة )ذهب( الوحدة 

  ج 3,548  الدينار السعدي

 ج 0,83 (1760ج ) 28 المثقال )فضة(

 (1849ج ) 0,05 (1849ج ) 28 الريال 

 (1905ج )1,30 (1849ج ) 28 

  مثقال 12,5 الريال

 د  10  ج 1,30 مثقال

 (1899)فلسا  960 - -

 د 10 أوقية  10 مثقال

  موزونة 1مثقال و  3 الربع

 اوجوه 4 موزونات  4 الدرهم 

  فلسا 1,5 موزونة 

 MONTAGNE 1929 : المصدر

 سيانها.نالجدول حل مشكل وحدات العمالت النقدية المتداولة سابقا والتي تم 
  مقادير وحدات القياس التقليدية 3الوثيقة 

  

 نبيل. من أرشيف شكور علي بن على آيت امحمد، آيت بويلول، ترقيم ومعالجةواجهتي وثيقة  : المصدر

 يظهر أنها رجز  3نص الوثيقة 
 سواها في الطب العدل في المثقال والقسط وما

 كما 3القسط، أرطال  قدروا وسما

 فاعلما 12وقيل  أواق 8الرطل ب 

 حبوب قالوا عهمثقالهم  أوقية ثمنها المثقال
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 فافهما 3قيراط حبات  كما طايقرار حبيودرهم 

 بال كثير اقالسمقروطة  والحب وسط حب الشعير

 من صنف الكسيس غير عمدله خردلة 15وحبة 

 صح الخردال هو البسباس حبة في الرطل 7200

 وقيةأ 12الرطل فيه  أرطال 3كالم آخر القسط فيه 

 قراطا 25المثقال فيه  مثاقيل 8وقية فيها األ

 حبات شعير 3القراط فيه  قراطا 8والدرهم فيه 

 حبة من الشعير 600وقية فيها األ 4وفي بعض النسخ 

 حبات من القمح في القراط 4قول آخر  حبة 75والمثقال فيه 

 وقيةدرهما في األ 12و  قراطا في الدرهم 16و 

 أهل الطب وأهل الميزان وهذه هي الحقيقة التي اتفق عليها

 المخالفات وكفاراتها  4.4

ع قدر يجب التذكير أوال بأن المقصود من أداء الحق )إطعام مجموعة( أو االنصاف )دف

 مالي(، هو التصالح أمام مؤسسة الرماة.

 : ( إلى1وقد صنفنا المخالفات )الجدول 

 مخالفات شرعية  4.4.1

 ( يجب أن تراعى فيها النصوص 1قد يتبادر للذهن أن جناية قتل النفس )دقيقة التشريعية ال

مقصود أم  لتحديد القاتل حر أم عبد، عاقل أم ال، وبالغ أم طفل وعدو أم صديق، الغاية منه،

ن للرماة على خطأ، لم يحدد الجاني وال المجني عليه. الحكم لم يشر للدية والذعيرة هنا قد تكو

بالدية  ا باالكتفاء. لعل التدخل هنا لتطييب نفس أسرة المقتول وإلقناعهغراماتغرار كل ال

سسة تكميلية أو العفو وتفادي االنتقام، أي محاولة اصالح ذات البين. لكن ال ننس أن هذه المؤ

يتصدى  (. وهذه األحكام2019للقضاء، وقد فصلنا األمور في التوثيق العدلي )نبيل وآخرين 

 لها عالم فقيه أو قاضي متخصص، وقد عرفت القبائل مبدأ التغريب الخ.، 

 بد ( تخصان الزنى، وينطبق عليهما نفس الحكم السابق، وال3و  2 شك أن الجريمتين )وال 

ة والشهود من تحديد هوية الفاعل. ومن حدوده الشرعية الرجم أو الجلد، لكن أيضا فيهما الحج

لي بالمنطقة واالثباتات واللعان استثناءات وطرقا للتنفيذ. وقد وجدنا أمثلة في التوثيق العد

 لها عالم فقيه أو قاضي أو تسند لفتوى متخصص حسب النصوص الشرعية،يتصدى 

 ( ليهع هللا صلى النبي سأل أنه جراد، بن هللا عبد عن( تخصان الكذب )5و  4المخالفتين 

 هللا، رسول يا:  قال ،(ذلك من يكون قد) : قال ؟ المؤمن يزني هل، هللا نبي يا"  : فقال وسلم

 : قال ؟ المؤمن يكذب هل هللا نبي يا : قال ،(ذلك من يكون قد)  : قال ؟ المؤمن يسرق هل

بَ  ييَف تَرِّ  إِّنََما) : قوله تعالى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتبعها ثم ،(ال) ينَ  ال َكذِّ  اَل  الَذِّ

نهونَ  مِّ ئِّكَ   ّۖللَاِّ  بِّآيَاتِّ  يهؤ  بهونَ  ههمه  َوأهولَ  خمة جدا، ثم في عجل ض غرامةو (،النحل (105) ال َكاذِّ

م الشريعة األحكام موحدة على الحاكم والمحكوم، وعندما يوفى األجر يوفى أيضا الغر

 عجل مع شاة(.  : )والتسلسل هنا غير متناسب

 ( تغرم بشاة، لكن للمسروق منه أم للرماة6سرقة شاة ) ذ على والنص لم يحدد لمن، فيؤخ ؟

 لهم ما دامت معظم الذعائر كذلك،  اأنه

 ( 8و  7معاشرة اليهود،)( تثير شبهة، ويجب أن تبقى في حدودها الدنيا )الضرورية 

 ( بتغريم تدريجي يحث 16-10التخلف عن صالة الجمعة )لكن بغير عذر مقبول شرعا( )

 عنه الصحيحين في كما بيوتهم المتخلفين على يحرق أن ملسو هيلع هللا ىلص هم وقدعلى عدم ترك الجمعة، 

 برجال أنطلق ثم الناس، فيؤم برجل آمر ثم فتقام، بالصالة آمر أن هممت لقد : قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص
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بيوتهم  عليهم فأحرق -المساجد في يعني- الصالة يشهدون ال رجال إلى حطب من حزم معهم

، لكن ترك الصالة كاملة قد يعده كثير من الفقهاء كفرا والعياد باهلل، )لوال األطفال والنساء(

في حين  ! خاصة بعد اقامتها )فيصبح حكمه أشد(. وذعيرتها هنا أقل من التخلف عن جمعة

 كانت تستوجب الطرد من زريبة الرماة أو ما يعادله،

 ( 22و  21الطهارة،)ولم يحدد هنا ( ترغب فيها الشريعة وهي نوعان )الغسل والوضوء 

تسل النوع لعلهم يقصدون الغسل، وإذا اعتبر مكان االجتماع كمسجد، فيجب على غير المغ

نه ألأال يدخله بجنابته )وتوفير مكان للغسل إن حصل ما يستوجبه(، الحكم الثاني مخفف 

  روتيني. وهو من األحكام االستثنائية التي أرجع فيها الجزاء هلل سبحانه وتعالى.

 حكام الجهادبقية أ 4.4.2
  : منها 17هناك بقايا من أحكام كانت مرتبطة بالجهاد

 ( أيضا من األحكام االستثنائية التي أرجع فيها الج23و  22إصابة الرامي الهدف ) زاء هلل

 سبحانه وتعالى، وطبق مبدأ إنما األعمال بالنيات، وهذا أفضل،

 ومن ()الرواية الشفوية المفروضة، أثناء التدريب، على من لم يصب الهدف غرامةرأينا ال ،

ميا حقيقيا ويحكي بعلي أنه يعتبر را .الرماية. وقد حددت مسافة الرميفي أصابه يعتبر خبيرا 

ي فبرمية واحدة. الرامي مفروض عليه أال يفر  (في حجم ورقة الزيتونالهدف )ب يمن يص

ح، تارت( )أعراب العربي، شيخ الرماة بتنكرارامت، آيت الفرتنت الحرب )معركة تيزي ن

 ،(2017ر ش 

 ( تم فيه التسامح لثالثة أيام، وهي التي يسمح فيها الش24مغادرة زريبة الرماة ) رع للمسلم

 بهجر أخيه المسلم، ولم تحدد الجراية جزاء من تجاوز هذه المدة، 

 ن قوانين النحسار مفهوم الجهاد، وال شك أ وال يغيب علينا أن األمور تطورت بعد االستقالل

 الجراية تخلت عن النصوص الخاصة بالجهاد.

 االعتداء على الرامي  4.4.3
 : كان ال بد من تنظيم العالقات بين أفراد المؤسسة، ومنها

o ( يستحقان عقوبة شديدة، لكن ال27و  26إشهار السهم في وجه أخيه أو ضربه بصفعة ) 

اصمة عدا شعائر االعتذار والصلح، وهذه المخالفة أشد من مخشيء منها يقدم للمتضررين، 

 ؟  ( إشهار السكين في وجهه31-29الشيخ حتى يتلون وجهه، ثم أال تشبهان المخالفات )

o ( لم تحدد طبيعتها، أهي في شرفه أم ماذا28خيانة الرامي ) تها عقوبة وإن كانت هذه فعقوب ؟

 زنى، 

o ( تدخل في الشتم34 -32المخالفات ) ،ويمكن توحيد غرامتيهما ، 

o بار ولكن المهم هو أن الرماة يعملون على إصالح ذات البين واعتذار المخطئ ورد االعت

 وحفظ ماء وجه المتضرر، وإجراء نوع من التصالح والصفح.

 اشعال الفتنة والخصومة وإذاية الرماة  4.4.4
صدرت ألجلها وهناك أحكام حول النظام العام واألمن القبلي )وبالتالي القومي( واحترام القوانين، و

 :  أحكام منها

 ( مجرد مخاصمة تؤدي إلى تغير لون وجهه تستوجب عجل. فماذ35االعتداء على الشيخ ) ا

ذه هفي ؟ العجل ال يتوفر إال لفئة محدودة من الناس، خاصة  يكون الحكم لو هوجم بسكين

 المناطق، وهذا يجعل من الشيخ إنسان مقدس ال يجوز المس به، 

                                                            
 وال نشك في أنها كانت غنية كما في الشريعة، لكنها تالشت مع انحسار دور الجهاد. 17
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 ( ال تستوجب الحكم حتى ولو لم يكن ذلك صحيحا، وال فرق في أن يقوله36المخالفة )  المسيح

 أو الرامي، 

 ( المهاجمة لم يميز فيها الظالم من المظلوم وال شكلها وال خطو38و  37الحكمين ) ،رتها

 والغرامة كبيرة خاصة مع عدم تحديد المالبسات، 

 ( )(، االنضباط للقوانين شرط حسن سير 39االمتناع عن أداء الغرامة )تعويض الخطأ

ها وما أدائ المؤسسة، ولكن أال يجب أن تتناغم قيمة التعويض مع نوع المخالفة الممتنع عن

 أكثرها، 

 ( هذه أولى أن تغرم غرامة كبيرة، قال ت41و  40التسبب في فتنة أو خصومة كبيرة ) عالى

 "الفتنة أشد من القتل"، 

 ( هناك جحود بحق أو بغير حق، وهل يمكن اشتكاؤه للشيخ أم 42الجحود على المقدم )؟  ال

 على أي الغرامة في المتناول، 

 ( غير 43المخالفة ).مفهومة 

 األمور التنظيمية  4.4.5
  : وعدم القيام بالمسؤولية يحاسب عليه أيضا، مثال

 ( لم يحدد الغرض من االستدعاء، قد يكون مجرد رفقة،46-44عدم الحضور الستدعاء ،) 

قولة، وهل توصل المستدعي وفي الوقت، وهل الظرفية مالئمة، وهل غابت لديه الموانع المع

 ؟  ستدعاء قبل سن الغرامة، أليس الغائب حجته معهثم أال يجب أوال تكرار اال

 ( لها مندوبات شرعية، وقد ال تتطلب تغطية الرأس إال في ع52-47احترام المجالس ) ادات

ها محلية. وإعطاء األسبقية للشيخ فيها نظر، فهناك حدث وقع في حضرة المصطفى رفض في

 الغرامة لمثل هذا. طفل أن يتنازل عن دوره )فكان له ذلك(، فأحرى أن تدفع 

 ا لكن األخالق االجتماعية شيء مرغوب فيه شرعا واجتماعيا وهو ما يغيب في مجتمعاتن

 الحالية.

 الرماة والقنص والبيئة  4.4.6
يخبرون الشيخ ليلة ذهابهم  ،)الروي( "ضأن بربري"يتخذ الرماة قرار الذهاب لقنص حين 

 ،فيصطادون فريسة أو اثنتين، ويقتسمونها بينهم. (د 5إلى  3" )زيارة" مون لهمعهم، ويع وويدع

. ونفس الشيء ألي قنص (يسبقون قسمة الشيخ وهو يعطي منها للمقدم )سواء خصوه بقسمة أم ال

  .18للحجل أو غيره(

 وهناك أحكام صارمة للمحافظة على الوحيش، أساسا الحيوانات النادرة والتي تراجعت

 : ثبحي ،أصبحت مهددة باالنقراضوأعدادها 

  ،يمنع إزعاج الوحيش قرب الماء 

 ،وال يسمح بالتسديد على طريدة وهي تشرب أو تريد الشرب 

 طرائد، 4قناصة الحق في  10ل و 

  أبعد  قناصة لهم الحق في اصطياد وعلين أو ثالثة على 5)الروي(  بربريالضأن للبالنسبة

ت الفرح، تقدير، فمن زاد عن الحد يطعم الرماة )أعراب العربي، شيخ الرماة بتنكرارامت، آي

وعول  4( وأخرى 7أو  6. يحكي بعلي أنه مر عليهم مرة سرب من الوعول )(2017ر ش 

 ، (2017)بعلي، ر ش اصطياد أكثر  فاكتفوا بواحد في كل مرة، وكان بمقدورهم

                                                            
لرماة احاليا الشيخ ال يعلم حتى بإجراء عملية القنص، وال أحد يخصص له شيئا من قنصه )أعراب العربي، شيخ  18

 4أو  3وى ولم يبق بتنكررامت من الرماة الذين يمارسون الطقوس التقليدية س (.2017بتنكرارامت، آيت الفرح، ر ش 

 (. 2017رماة )بعلي، ر ش 
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  يحكي بعلي أنه حضر جولة قنص .حامل أو لها صغارأو  نثى صغيرةصطياد أيسمح باوال ،

مختلطة، ضرب القناص األول ذكرا فأصابه، وضرب الثاني ن ؤوض 6فعن لهم سرب به 

د أنثى صغيرة فأصابها، فخرج الشيخ من مخبئه وصاح في وجه القناص وأزبد وأرعد، وكا

 (، 2016يصفعه لفعلته الشنيعة )واستحيى القناص من فعله ولم يتفوه بكلمة( )بعلي، ر ش 

  ،وال يبقى  على القبيلة بمن فيهم الشيخ،¾ يوزع ، بربريالضأن كالبالنسبة للطرائد الكبيرة

، كأن للصيادين غير الربع واألحشاء والرأس. وللشيخ الحق في فخدة إن كانت لديه مناسبة

 رماة،يجمع ال

  ،الصيد عموما يسمح بقدر ما يؤكل في وجبات يوم وليلة 

 وان،هناك من شيوخ القناصة من يصطاد بالفخاخ وال يستطيع أن يطلق النار على الحي 

 ل هناك حمى تحترم حول األضرحة والقبور في الولجات، فعلى القناص إخراج الطريدة قب

 (. 2016إطالق الرصاص عليها )بعلي، ر ش 

 االستنتاجات 

 نكتفي منها بالتالي :

 دودا، يظهر أن كل مؤسسة تتصرف في وثيقتها )الجراية( بما يناسبها، وإن كان التغيير مح 

 صول ما غاب من الوثيقتين يمكن أن يخبئ لنا مفاجآت أخرى. والصورة لن تكتمل إال بالح

 على عدة وثائق كاملة للجراية، 

 فوية،اول الصيد، وقد ورد فيه الكثير في الرواية الشهذه األجزاء المحصل عليها لم تتن 

 ون تطورت بالطبع ال يمكن الحكم على الجراية في عهدها األول لغياب الوثائق، ونتوقع أن تك

 على مر الزمان، كما تطورت الزاوية الناصرية نفسها، 

  من النوع كنتيجة حتمية الرتباط الرماية بالزاوية الناصرية، كانت تشتمل على ذكر وورد

المذكور أعاله، ولم يخب ظننا، إذ تبت لدينا في الرواية الشفوية ما يثبت ذلك قطعا، يذكر 

ها من بعدهم تأشاع (، وقد2019)ر ش  19بعلي أنه بتنكررامت كانت لديهم سبحة مزركشة ذ.

تجب مراجعة معارفنا بأن األطلس المتوسط عرفها قبل ومن تم  الزوايا بصيغ محرفة، بعض

 ،وبعدها التيجانية بآيت بويلول ،الزوايا الجدد كزاوية سيدي بلقاسم أزروالبزوغ 

 ت يظهر أن مختلف المخالفات والغرامات )الكفارات( تخص أعضاء مؤسسة الرماة، لكن ثب

إلى أن الشيخ  أن "المسيح" يأتي بأخبار المخالفين أيضا من القبيلة التابعة لها، وتمت اإلشارة

اد في باقي هم من هذا أنه فيما عدا المخالفات المحددة سلفا يتم االجتهيقضي في أمورهم. فنف

 النوازل، وال ننس أنها كانت تهدف أساسا إلى الصلح،

 لى عامة يطبق تسلسل المسؤوليات بشكل معكوس مع تسلسل المخالفات، المفروض األكبر أو

ريمة، جن، إن ارتكبن أن يؤدي الغرامة األكبر، وليس العكس )الكل يعلم أن أمهات المؤمني

 يضاعف لهن العذاب ضعفين(، 

 ذا مخالفة قد يظهر أن أخوة اإلسالم استبدلت في الطرقية وعند الرماة بأخوة الطريقة، وفي ه

ر بجوهر الشريعة اإلسالمية، لكن بالتمعن في األمر، ظهر لنا أن اإلخاء بين األنصا

 والمهاجرين لم ينف أخوتهم في اإلسالم، 

  ة، لكن األحكام نقدية، إن لم نقل كلها، وقد يظهر أن هذا جردها من قيمتها األخرويمعظم

الرماة يركزون على الجانب المعنوي من خالل إصالح ذات البين، وأرضيتهم الوعظ 

ألعلى اواإلرشاد، إذ اإلسالم ركز على مراقبة الضمير والجزاء اإللهي )استحضار المراقب 

لصيد اوال شك أن أحكامهم مقتبسة من الشريعة، كما في كفارة  الذي ال تخفى عليه خفية(،

 للمحرم، وقد وضعت لها أوال كفارات مادية لمن استطاع،

                                                            
 ؟ سبحة، فهل تغير األمر، أم انها لطريقة أخرى الحقةفي رواية، لم يكن للناصرية  19
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  ،قد ووجدنا بعض االختالفات في األحكام، لعلها راجعة إلى تصرف كل مؤسسة في جرايتها

 تجاوزناها، 

  لهم  اليسر بمكان لتتوفرتقدم أحكام بغرامة بقيمة عجل )مخاصمة الشيخ( وكأن الناس من

طريقة العجول لتقديمها في المخالفات، ونرى أن من حكم عليه بهذه الغرامة مقصود طرده ب

خرى غير مباشرة، وكان األولى أن تشهر أوال عقوبات أخروية تمس اإلنسان في معتقده وأ

 دنيوية في طاقته المادية،

 و خليفة عادلين، فعمر ابن الخطاب، وهتجعل مكانة الشيخ أكثر مما كان لخلفاء المسلمين ال

 المسلمين، حوكم عند شريح القاضي في فرس ابتاعه وظهر به عيب، فحكم لألعرابي. ثم

مثلة اإلمام علي )ك ا و( حوكم أمام نفس القاضي في ذرع له ادعى يهودي أنه درعه، واأل

 كثيرة،

 في  دد من الفقراء كماكل الغرامات تصب في مأكل الرماة، وكان يمكن أن يستفيد منها ع

وامخالفات الشريعة ) َرةَ  ال َحجَ  َوأَتِّمُّ ِّ  َوال عهم  َ ر   فَإِّن    ۚ لِلِّ صِّ تَي َسرَ  فََما تهم  أهح  نَ  اس  قهواتَح   َواَل   ۖال َهد يِّ  مِّ  لِّ

ءهوَسكهم   لَهه  ال َهد يه  يَب لهغَ  َحتَى   ره نكهم َكانَ  فََمن  َۚمحِّ ي مِّ ن أَذًى بِّهِّ  أَو   ًضاَمرِّ هِّ  م ِّ ن فَفِّد يَة   َرأ سِّ  يَام  صِّ  م ِّ

نتهم   فَإِّذَا  ۚنهسهك   أَو   َصدَقَة   أَو   َرةِّ  تََمتَعَ  فََمن أَمِّ ِّ  إِّلَى بِّال عهم  َحج 
تَي َسرَ  فََما ال  نَ  اس  د   لَم   نفَمَ   ۚال َهد يِّ  مِّ  يَجِّ

يَامه  ِّ  فِّي أَيَام   ثاََلثَةِّ  فَصِّ َحج 
لَة   َعَشَرة   كَ تِّل    َۗرَجع تهم   إِّذَا َوَسب عَة   ال  لِّكَ   َۗكامِّ ي لههه أَه   يَكهن   لَم   لَِّمن ذَ  رِّ  َحاضِّ

دِّ  جِّ وا ّللَاَ  َواتَقهوا  ۚال َحَرامِّ  ال َمس  لَمه يده  ّللَاَ  أَنَ  َواع  قَابِّ  َشدِّ البقرة(. أدى من رأسه تعني  (196) ال عِّ

دقة غرم صيام أو صوقد وردت في موضوع القنص في األشهر الحرم، يقتل او إزالة القمل، 

سسة أو نسك، ويستفيد من بعضها المساكين، وتجوز للقائمين عليها كمن يؤدي خدمات للمؤ

 )على غرار أمغار الولجة عند آيت بويلول(،

 ج يظهر أن معظم الغرامات لم تراعى فيها دقة الظروف وال تنوعها وال إمكانية التدر

انع لتأكد لفصل االمتناع من وجود المو)كاإلنذار األول، أو تكرار الدعوة، وال طرق ا

كثر مما المقبولة، لكننا لم نحضر هذه المناسبات للحكم عليها وال نشك في أنهم يحتاطون أ

 نظن، وبالفعل، إجرائيا ال يمكن ضبط كل هذه التفاصيل،

 ا لم نسمع في العقود األخيرة، تم تخفيف الغرامات، وقد يكتفى باالعتذار عند المعسر، ولكنن

 على أنهم زجروا معسرا في السابق،

 قا مميزا آداب المجالس، ربما تتطلب أكثر، نظافة شمولية )الجسم والزي( وقد تتطلب زيا أني

ذهوا آدَمَ  بَنِّي ياونظيفا قال تعالى )َ ينَتَكهم   خه ندَ  زِّ د   كهل ِّ  عِّ جِّ َربهوا كهلهواوَ  َمس  فهوا َواَل  َواش  رِّ  اَل  إِّنَهه   ۚتهس 

بُّ  س   يهحِّ فِّينَ ال مه يضا بالروائح األعراف( لكن حسب المستطاع، ولعل الجراية اعتنت أ (31) رِّ

 ، الكريهة والزي الغير مقبول وبالجلوس في وضع غير مقبول )وأدناها تسريح الرجلين(

 رر،عدم إعطاء األسبقية للشيخ ال تستوجب غرامة مالية، بل تأنيبا، وتحذيرا لئال تتك 

 لى أن حكم بينهم بأحكام الجراية، كل من المتخاصمين يؤذي، عالشيخ يستدعي المخالفين وي

 .(2017)أعراب العربي، شيخ الرماة بتنكرارامت، آيت الفرح، ر ش  الظالم أكبر غرامة

  ،مؤسسة الرماة ال تلغي مؤسسة الجماعة 

 أكابرها(  "ايمغارنيمثله "إينبدادن" ممثلي الفرق و "إينحشامن" و "كانت القبيلة أو الحلف ف(

)الشرطة(، ويعينهم على المهمة  "إيزمازن")األعيان، المأل( ويعينهم   20"إيخاتارن"و 

. وقد تركت للجماعة النظر في أمور الحدود مع الجيران 22و"إيماسان"  21"إيماساين"

                                                            
 مفرده "أخاتار" جيد، ناذر، قل نظيره، ولعله مشتق من "اختار". 20
  .ييسي خس"، رفع عنه، مثله وضمنه، ممثلي الفرق والفخذاتإمن " 21
  .مشتقة من "تواسنة" عرفاء وخبراء، وأمناء المهن 22
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ومشاكل الموارد كتنظيم المراعي، والحسم في قرارات الجهاد )وكأن الرماة مجرد أداة 

 فند قول المؤرخين بأنها لم تعل راية الجهاد، عسكرية(، وهذا ي

 همة وكان هناك تناغم بين المؤسسات، إذ كل واحدة منهما تزكي اآلخرى )بالحضور والمسا

 في اتخاذ القرارات الصعبة(.

 الخالصة  4.4.7
  : وجهنا انتقادات بناءة لقانون الجراية وبشكل دقيق العتبارات منها

  ،أننا نؤكد أهميته التراثية 

 ،وألنه ما زال العمل جاريا به، ويمكن التفكير في إصالحه 

 أننا ال ندخل ليتأكد القارئ من عدم انحيازنا، وبأننا ملزمون بقول كلمة حق ولو على أنفسنا، و

 في إطار تمجيد الماضي أيا كانت حقيقته،

 سالمي العام، حقا يمكن القول بأنه ال يمثل الصيغة التشريعية الدقيقة، ولكنه يحترم اإلطار اإل

فتقد إلى توبالتالي ال يمكن مقارنته حتى مع األساليب المعتمدة حديثا في الجمعيات، والتي 

قبول مخلفية شرعية وأية وسائل زجرية للحث على حسن التطبيق، ومن تم فإن هيكلها العام 

 حتى في هيأته الحديثة، والتي ثبت أنه اعتراها تشويه كثير مقارنة بأصولها، 

  تهاد نقترح أن يطور هذا القانون اعتماد على المالحظات التي أبديناها أو على اجونحن

 اعتمادا على مرجعية شرعية دقيقة،

 وا حتى ولم يعد لنا من شك في أن هؤالء األمازيغ )ومنهم الشرفاء والعرب المتمزغين( كان

لماء فتاوى العلرجوع لبا ،مع وجود دالئل شرعية ملموسة يستبرئون لدينهم على مر الزمان

 ،نوآلراء فقهائهم وعدولهم الشرعيين )نبيل وآخرحتى المتخصصين، وال يركنون بسهولة 

بل نرى  (. ومن تم نجزم أن قوانينهم )كقانون الرماية( لم تكن سندهم الشرعي الوحيد،2019

ع ناغم موتفسح المجال الجتهادات تنظيمية وت ةالعادي ةالمعاش المسائل أنها بهذا تفصل في

وى الفتاالقضاة والعدول اعتمادا على علمهم أو اجتهادهم وعلى فصل ياألعراف، في حين 

  ،المتخصصة في النوازل الشرعية

 نا في هذا نقول هذا اعتمادا على ما قرأناه عن الزاوية الناصرية في عهد ازدهارها، ويشهد ل

 (.2003أيضا ما عرفناه عن لحسن بن مسعود اليوسي وبحث خيالي )

 تنظيم موسم الرماة بآيت الفرح )تنكرارامت(  4.5

كان يتم في فصل الخريف، كانوا يأتون بالبارود مع سالحهم  بتنكرارامتالموسم السنوي 

وفي الصباح يذهبون إلى الملعب حيث ينصبون مرامي  ،فيقضون الليلة باسطين .التقليدي "بوحبة"

في رميها بسالحهم )أعراب العربي، شيخ  م، ويتبارون 200من الحجر )تيبنايين( على بعد حوالي 

 . 24(2017بتنكرارامت )آيت الفرح(( ) 23الرماة

                                                            
 كان جده شيخ الرماة. 23
ية )سنتناولها في احتفال الطلبة والمريدين للزاو : لكنه مرتبط بالزاوية والجماعة ،بويلول موسما مشابها آيتنجد عند  24

قبل انقراضها. ية الرماوال ندري هل كانت لها عالقة بظرفيتها(. وهنا ترتبط بالقرآن والورد )مريدي الزاوية التيجانية( 

نيات من القرن الماضي كانت الذبائح تتجاوز أحيانا الثمانين في الستي بها.بالنسبة لألولى، ولحفاظ القرآن موسما سنويا مشا
يقدمون  وكانت تنظم مباريات الولج لسلك الفقهاء وفرصة للمريدين ومن دخل ألول مرة يساهم بذبيحة. وكان الناس

قضى نت األمور تالصدقات والتبرعات وأساسا النذر إن حصلوا على متمنياتهم )شفاء مريض، رجوع غائب الخ. وكا
 (.2018بأمر هللا تعالى( )جعفر أحمد، ر ش 
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دورو )في ذلك التاريخ(، ومن أصابه  40مثال أثناء تدريبهم، من لم يصب الهدف يؤدي 

إلى  10وتحضر من  ،كلج من البارود 10إلى  6الرماية. وقد كانوا يستهلكون من في يعتبر خبيرا 

 . 25بة""بوح امدفع 20

جبة وون ويدخلون للمسجد ألداء الصالة. بعدها يلتحقون بشيخهم لتناول أيتوض ،في الظهر

مه لهم الغذاء في الجماعة. وفي حفلتهم يشوى لهم كباب "بولفاف" )الكبدة ملفوفة بالشحم(، فيقد

 درهم كغرامة.  1ولو سبق أحدهم الشيخ في تناول قطعة "بولفاف" يؤدي  ."المسيح"

على الحاضرين  فيقرأها بنفسه أو يقدمها لفقيه القبيلة ليقرأها ،األكل يأخذ الشيخ الجرايةبعد 

كذا أو يطعم  )عامة القبيلة(. فيذكرهم بأحكامها وقوانينها وجزاء كل مخالفة )مثال من شتم شخصا يؤدي

  كذا من الرماة(.

طرف الحاضرين، يقدمون  بعدها يقرأون الفاتحة والدعاء، فيفتح باب المساهمات والهبات من

"وعدات"، صدقات، نسك مقابل دعاء وبركة الرماة. فهناك من يتصدق بذبيحة ومن يعطي أو يعد 

بقدر مالي حسب حاجته وإمكانياته، وآخر يساهم بمنتوج فالحي من قمح وشعير الخ. تجمع الهبات 

نجز بها احتفال السنة الموالية. ، عند شيخهم لي26المالية في صندوق الرماة )الربيعة(، أو صناديق الخزن

 (. 2017وبعدها يتفرق الجمع )أعراب العربي، شيخ الرماة بتنكرارامت، آيت الفرح، ر ش 

وى سولم تبق منها  ،مؤسسة الرماة انقرضت في قبائل مثل آيت بويلول مع بداية الحماية

، الصديق-خ محمد أووالتي عممت على بعض األسر )الشي ،الروايات الشفوية وبعض أسماء الشيوخ

 (.2009، ر ش م البويلولي آيت الشيخ أحمد، آيت المقدم( )العياشي محمد

لم يكن هناك موسم سنوي  2016روكو الرماية في تراجع، مثال في  -بتنكرارامت

أخرى  راميا. وهناك جماعة 56. حاليا بلغ عدد الرماة 2018ون إلجرائه سنة بهأبتنكرارامت، ويت

 خريطة بركين ،غ ’59 °3ش /  ’51 °33)تشمل مغراوة والقبائل المجاورة( )للرماة بإزالفن 

1/10000 .) 

)أعراب  ذبائح 10إلى  8في الموسم تنظم المآدب للعشاء والفطور ثم الغذاء، تذبح فيها من 

 (. 2017العربي، شيخ الرماة بتنكرارامت، آيت الفرح، ر ش 
  اتجاستنتاال

  ،هذا الموسم يتمم المواسم األخرى للقبيلة 

 ى في يتأكد أنه كانت هناك مؤسسة للرماية تخدم موسم األلعاب األولمبية التي كانت تجر

المرتبطة )، قبل بداية مؤسسة الرماة في صيغتها الحالية 15والتي توقفت في القرن  ،بويبالن

 بالزاوية الناصرية(، 

 للرماة بمفردهم،  ال ،موسم الرماية للقبيلة كلها 

 أفراد القبيلة، كل عني ت هايذكر الكل بالقوانين، معناه أن 

  ،كل القبيلة تبارك المقترحات والتوصيات التي تخرج بها 

 الجتماعية كل القبيلة تساهم في موارد الرماية وتستفيد من بركتها ومن وسائطها ومنجزاتها ا

 مؤسسة الرماة،  دأفراد القبيلة وبينهم وبين أفرا والبيئية الخ، مما يساهم في تمتين الروابط بين

  تكامل تلعل مؤسسة الرماة، قبل انقراضها عند بني بويلول في بداية القرن العشرين، كانت

 .مع مؤسسة موسم "زردة الطلبة"

 

                                                            
، لكننا (2018تم حضر اقتناء البارود للمواسم )احتراز أمني( )شخص من سيدي مجبر، ر ش،  ،في السنوات األخيرة 25

 .موسما للفروسية بتادلة استعملوا فيه البارود 2019رأينا في 
 سم.وتترك الماشية لترعى في قطيعها حتى المو 26
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 تقويم المنظومة  4.6

( أرضية تشريعية، يمكن 2003بحث خيالي )و أعمال لحسن اليوسي نموذجية وتطبيقية،

 اعتمادهما في تقويم منظومة الزوايا، 

لي وهو مخصص لمحاربة البدع التي عرفتها الزاوية الناصرية في عهد انحطاطها، وبالتا

. وهي كل الزوايا والمجتمع عموما وخصت كل مناحي الحياة. إنه عمل ممنهج وبخلفية دينية سليمة

ن أكون ن بصددها )انتشار الزاوية الناصرية(. إنها أرضية صلبة كنت أتمنى أتخص الفترة التي نح

حل توصلت إليها قبل نشر أعمالي حول الطرقية والزوايا وحتى موضوع األلعاب، ألنها كانت ست

ي إشكالية كثير من العوائق التي اعترضتني، والتي كنت بصددها في حاجة الى تنوير متخصص ف

ن أع على سوء تطبيقه في المجتمع. وهي في صلب موضوعنا، وال نملك إال الفقه اإلسالمي ومطل

 اذر. نحيل القارئ عليها ألنه يصعب اإلحاطة بها أو تلخيصها، ونقول في حقها أنها عمل جاد ون

 الرماة والتنظيمات القبلية  4.7

ؤون القبلية، وعلينا ن نعطي أ إن دراسة مؤسسة الرماة تنير لنا بعض الجوانب من إدارة الشِّ

 تصورا شموليا تدمج فيه الرماية.

 الجماعة التقليدية )تمثل القبيلة ولكن تطرح إشكالية تحديد القبيلة في دقتها(، 

حظ أصغر تنظيم فيها هو "إيغص" )ج إيخسان أو إيغوصاص( عادة بانتماء نسبي موحد. ونال

، وكل ثلث يتكون من مجموعة من إيغوصاص. وعلى 3/3أن "آيت بويلول" بدواريها مقسمة إلى 

القرقرت في ب تم توزيع األراضي السالليةأساسها كانت تقسم المهام والتكاليف داخل "الجماعة". مثال 

وآيت امحمد  وعمر وأ: آيت العياشي مع آيت بوزيان  بالثوالث فقسموا و،فترة االستعمار مع القايد عمر

وا وتراجع، ثم آيت تاسشت مع آيت والغ ،رحو وأحدو مع آيت امحمد  وأوآيت موسى، آيت بوزيان 

إيغوصاص )م  12صبحت أثم استعملت الفخدات، ف ،هو السائد قبل الحمايةباألثالث م ي. كان التقسعنه

 . (2009العياشي محمد البويلولي، ر ش 

. وتكون لف آيت جليداسن من )27Fractionوكنا نعتبر كقبيلة ما حدده مارسي ك "فرقة" )

، أيت عزيز، آيت بونصر، آيت 28، )آيت زبزيت، آيت الربع19فرق متوازنة منذ منتصف القرن  8

المنصور، آيت بحر، آيت مقبل، آيت بويلول( كل فرقتين تكون الربع )ومن تم اسم آيت الربع(، والقبيلة 

 =4/4 . 

ممثلين يحضرون اجتماعات مجلس القبيلة المكون من  10كل "ربع" كان سابقا ينتخب 

 .(MARCY, 1929)ممثال  40

  29وهناك أحالف "ايدراسن"

ية حسب يجمع مجموعة محددة من القبائل وتمثلها القبيلة األقوى، وهي أكثر استمرار واللف

آيت أيوب آيت جليداسن و : لفوف كبيرة 4مارسي، مثال، القبائل المجاورة لملوية الوسطى تتقاسمها 

ج وأوالد يتواجهان مع لف إيمرموشن، ولفي آيت سيدي يعقوب وأهل أبو راشد يتواجهان مع أوالد الحا

 . وهي تمثل صورة واقعية عن الصراعات المعتادة بالمنطقة، قد ال تكون(MARCY, 1929)جرار 

 حدود اللف موافقة مع حدود القبائل المنضوية تحته. 

 تكون من عدة لفوف والكنفدرالية تتكون من عدة فدراليات.الفدرالية ت

  : كوقد اعتمدت وسائل متعددة لضمان التعاون والتكافل االجتماعي وحتى الدفاع المشتر

                                                            
 ؟ لي، أم العكسوكنا نفهم منه معنى "المشيخة"، وهو تقسيم إداري، فهل التقسيم اإلداري هو الذي تقمص التقسيم القب 27
 ! اسم فرقتين هنا تظهر كفرقة وتحمل28
(، كلفودمآيت وآيت يحيا وآيت بزيان وال غرابة في أن مجموعة من فخذات ألميس أطلق عليها هذا المصطلح )وتشمل  29

  (.2019الصادقي محمد )ر ش 
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  ،)العرق والنسب )إيغس 

  ،مؤسسة الرماة التي يمكن أن تكون غالبا على مستوى الفرقة 

 د إلى اللف )والغريب أننا وجدناه في نسخ اتفاقيات األخوة التي تهم كل المستويات من الفر

 ، 30عدلية أجازت اإلرث المتبادل بين إخوة طاطا(

  ،اتفاقيات الزطاطة 

 ،)طلب الجوار )"العار" بذبيحة أو غيرها من الوسائل المتعددة 

  .طلب اللجوء للقبيلة 
 استنتاجات

 : من أهمها

  ذا مارسي عرفناه، وقد أشار إلى هبمفهوم مارسي تفقد القبيلة وحدتها ومعناها المباشر كما

 نفسه،

 فآيت بويلول فرقة، وأيت بحر فرقة )وتشمل كل من آيت عبد هللا، وآيت سمينت، وآيت 

 بورايس(، وبالتالي ليس من السهل فهم طريقة التحديد،

 د في عنصرها "الربع" أريد جمع عناصر القبائل بشكل يتجاوز االنتماء القبلي المحدو

 ؤسسة اجتماعية دفاعية على أساس الكفاءة والتجانس، والعرقية ليكون م

  ف ال قبيلة(، آليت جليداسن أنها تكون قبيلة واحدة )لكن الكاتب يشير إلى أنها ل 4/4ونفهم من 

  تجاهل مارسي تقسيمات صغرى على مستوى الفرقة كما عند آيت بويلول، وفي التقسيم

 اإلداري كانت تكون مشيخة مع آيت مقبل.

   ،الجماعة" التقليدية ألفناها على مستوى ما حدده مارسي كفرقة" 

  ،تجاهل مارسي الجراية كقانون مكتوب للرماة، كما تجاهل خلفيته اإلسالمية 

 لتعاون وتجاهل هذه الترسانة من االتفاقيات كعقود عدلية موثقة، وتحيل على كل مواصفات ا

 والتعاضد وحتى الدفاع المشترك، 

 (،2019حكام الشرعية الموثقة بالوثائق العدلية )نبيل وآخرين، وتجاهل كل األ 

  (2018وقد عالجنا المؤسسة القضائية العليا على مستوى الكونفدرالية )نبيل وبعلي ، 

 ات مارسي يجهل أو يتجاهل كل األصول التشريعية اإلسالمية، ويتجاهل أساسا أن الخالف

لقضاء الذي يعتمد أساسا الصلح، أو الرجوع لاألساسية يتم فيها اللجوء للتحكيم القبلي 

 اإلسالمي، وفتاوى الفقهاء والعلماء الشرعيين،

  ولم نقف حتى اآلن في األرشيف المحلي على ما يشير إلى أي نزاع وقع ما بين هذه

لبة صالمؤسسات المتراكبة والمتفرعة، وهذا وحده كفيل بإقناعنا بأنها أسست على أرضية 

معاهدة سالمية ومن منظور الواقع المعاش وبرؤيا استشرافية للمستقبل )منطلقة من خلفية إ

 طاطا مثال(.

 وحيش األطلس المتوسط الشمالي موروث متنوع، لكن في تراجع سريع  4.8

 التنوع البيولوجي لوحيش األطلس المتوسط الشمالي مهدد 4.8.1
الموقع الوحيش بالمغرب )كالنبات( يعكس تنوعا بيولوجيا استثنائيا في عالقته مع 

االستراتيجي لتالقي التأثيرات المحيطية مع المتوسطية ومع الصحراوية ثم الجبلية. فمثال األنواع 

لم يتم جردها. والمناطق الجبلية أكثر استقطابا لهذا التنوع، وتمثل  ةنوعا، والالفقاري 550الفقرية تمثل 

األنواع الموروثة تمثل من . ولعل (endémiques)خزانا يمكن أن يحفظ بعض األنواع الموروثة 

                                                            
 )ر ا( حتى أن قبيلة يمكن أن ترث قبيلة كما كان عند آيت يشو مع آيت رحو من تازوطا( )ذ. شرف ع م عن أبيه 30

 (.2019ش  ر
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ف espèce-sous( (6,3نوعا ) 19الطيور   ( 31من الفقريات البرية وأغلبها زواح

 (MAMVA EFCS RM, 1993) . 

نوعا انقرضت نهائيا،  19ووحيش المغرب في خطر محذق، وخاصة الحيوانات المرموقة، 

ن ( م1/3نوعا )تقريبا  120مهددة باالنقراض بصفة خاصة وفي اآلماد القريبة، وحوالي  34و 

نها بالوحيش، حتى الفقريات نادرة التواجد )في بداية التسعينيات(. وقد تم االهتمام أكثر بالنبات أكثر م

وحيش ا لأننا نكاد ال نجد دراسة متخصصة بالموضوع، خاصة باألطلس المتوسط. والجبال كانت مرتع

ي الحمة مفترس من سباع وضباع وفهود ودببة وذئاب وثعالب، وتقابلها الطيور الكاسرة كالنسور، وه

لطيور والتي تعيش على أنواع عاشبة مثل قطعان الوعل والغزالن واألرانب والخنازير البرية أو باقي ا

 غالبا ما تعيش على البذور أو الحشرات. 

 سجلتها األماكنية باألطلس المتوسط الشمالي  الحيوانات المفترسة المنقرضة، 4.8.2
 : من خالل جرد أولي سجلنا

وهناك (. SEKKAT, 1989) 1930انقرضت آخرها قتل بنواحي إفران سنة   32السباع

العثور على آثار بعض هذه الوحوش المفترسة أو بقايا ما افترست حتى الخمسينيات ب تقولروايات 

ويحكي بعلي أن جده بلحسين أطلق عليها الرصاص عندما  قاطعة.، لكن بدون أدلة 20من القرن 

. كما يروى أن أحدهم حفر 1890هاجمته مع قطعانه أحد الليالي، وأنه شاهد سبعا بتيزي عيني سنة 

حفرة في شجرة اختبأ بها ليتربص بأسد افترس ابنه، وليقتله بسيفه )ال يذكر االسم وال التاريخ بدقة( 

لعل مما ساهم في انقراضها، قصف الطيران الفرنسي للمنطقة، والذي دام أكثر (. و2016)بعلي ر ش 

سنوات. وال شك أنهم مشطوا الغابات بحثا عن مقاومين مختبئين، وبيدهم أسلحة فتاكة. وكثيرا  6من 

 ما تعاطى الفرنسيون للقنص بعد "التهدئة".

 كانت كباقي الضواري شائعة باألطلس.  33الفهود

 . 34المخطط باألطلس، وكان يضرب المثال بجماله كما عرف النمر

 لم تنقرض هذه الضواري حتى السبعينيات )أحداث بإيش ن تمغيلت، حيث انتزع نمر )أو

حن (، ون1978فهد( كتف صياد أطلق عليه الرصاص، ونذكر أنه أوتي به لمستشفى الغساني بفاس )

غراوة عوقب مهود، لكن السكان أبادوها. وفي هناك طلبة. وقد حاولت الدولة إعادة ادخال أزواج من الف

 (. 2017مصطادوها )بعلي ر ش 

ويروي بعلي عن شيوخ مسنين، كانوا صيادين محترفين، يشهد أحدهم أنه، في أحد األيام في 

، ولما تواجه معه، صمد في مكانه هنيهة، ثم 35الخمسينات، مر بعد العصر بفج، فرأى الدب البني

دم له الوصف الدقيق لما رأى. وفي الستينات، كان بعلي مارا بأحد األمكنة، استدار ببطء وغادر، وق

انتبه هناك إمكانية لقاء "هراندو"، ونفس الشيء قال له  : فقال له عبد هللا إييشن )قناص معروف(

                                                            
 لم ندرجها فقط لطول المقالة، وعنصر الحشرات ليس أقل أهمية.هي فرائس للطيور وحتى بعض الوحيش، و 31
 .لول(تسدا )آيت بوي-، أغزر نلبؤة= سبع  "سداات" "إيزم"يد )مرتبط بالخرافة( ؛ = غول، أغزر إيز "إيزيد" 32
. لوية العليابم "تامايوستبالقرب من رباط الخير، و " ومنه اسم المكان "تيموياس"= فهد،  " ج "تيموياس"تامايوست" 33

علي رواية فأصبح أرض الثعالب )ب وقد كتب أحد الشعراء األمازيغ يصف المغرب بعد الحماية، بأنه كان أرض الفهود،

 (.2016عن شاعر سادني 
-فري أوإي و "تغيالست" ألنثاه، يقال تشبيها "تخنفوفت ن تغيالست"، لوجه صبيح. ومنه اشتق = النمر "أغيالس" 34

 . غيالس )تنكرارامت(
و وشتام" بين يلول "أغزر أ"تيزي أو وشتام"، وهناك بآيت بو = الدب األسود، )برباط الخير( "هراندو"أو  "أوشتام" 35

رت"، وهناك أسماء أماكن مرتبطة بالنص "تنجما جلجال وعمروس الصغير، غير بعيد من الدوار.-تماقانت إيمي أو

 و"إينجمارن" مكان القنص والقناصة عند آيت بويلول.

من مغارة  درست فيه عظام، (28/11/2016)بتاريخ  MIDI 1على القناة التلفزية أثبت باحثون في فلم وثائقي، أذيع و

  سنة. 200بمنطقة إفري واطو وكان من بينها عظام دب وامرأة عجوز، وعمر العظام ال يتجاوز 
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(. وكان الدب يعيش في المغارات، ومن جملة ما يقتات عليه العسل 2016أضرضور )بعلي ر ش 

لم تشر لهذا الكائن  (. والغريب أن الدراسة التي تناولت التنوع البيولوجي بالمغرب2016)بعلي ر ش، 

  .(MAMVA, EFCS RM (s d b))المميز 

لي وكانت الضباع كثيرة، حتى في الجبل، وتهدد بالخصوص المسافرين بالليل. ويتذكر بع

م، أبى البغل أن أحدهم أتى له ببغلة ليلتحق بمكتب تصويت. وسارا ليال، ولما بلغا مكانا معروفا عنده

مر، ألاأن يتقدم، فسأل صاحبه عن السبب، لم يرد تخويفه في البداية، لكن بعلي أصر ألنه شك في 

ة من فأخبره بحضور سرب من الضباع، فما كان على بعلي إال أن أشهر بندقية صيده، وأطلق مجموع

انت (. والضباع ك2017الرصاصات في اتجاههم ففروا، وتابع البغل السير بشكل عادي )بعلي ر ش 

بالخصوص في سهوب ملوية. فهي تصطاد لخطورتها على السكان وماشيتهم، وأيضا يبحث عنها 

انت تهدد فقهاء والعشابين الستعماالت سحرية. هذه الحيوانات الضارية كان السكان يهابونها، وكال

لهم كانوا حياتهم وقطعانهم، وبالتالي كانوا ال يتوانون في الفتك بها متى أتيحت لهم الفرصة، ولع

 يصطادونها عنوة للتخلص من أخطارها وتهديداتها. 

قطعان. ولها خاصية، أن ذئبا واحدا يمكن أن يقتل قطيعا وقد كانت الذئاب منتشرة وتهدد ال

كامال مرة واحدة إن وجد الفرصة. وقد وجد السكان حال له عبر وضع السم في الجيف، فانقرضت، 

خاصة وأنها تأكل بعضها، ولم يكن مصير الثعالب كالذئاب، ألنها ال تأكل بعضها، وألن خطرها يخص 

. وساهم هذا أيضا في انقراض كثير من اللواحم بما فيها الكواسر 36فقط الدواجن كالنمس والقط البري

 من الطيور. 

ولم يعرف على أن السكان كانوا يستسيغون أكلها، فالشريعة تحرم أو تكره أكل ذوات األنياب، 

فنذكر دائما قولهم "الذئب حالل الذئب حرام، اترك أحسن" )يعني الكراهية(. وهذه الكراهية تنطبق 

الثعلب، إذ ناذرا ما يؤكل. وهناك الخنزير البري المحرم شرعا، وكان كثير من الفقهاء  أيضا على

(. والخنازير شديدة الضرر 2017يقولون بعدم إعطائه حتى للكالب ألنها تصاب بالسعار )بعلي ر ش 

 بالنسبة للمزروعات، وكانت في الماضي هدفا للضواري كالسباع والفهود. وتكاثرت بانقراضها ومنع

 .37اصطيادها من إدارة المياه والغابات

كانت تعيش بأسراب كبير في غابة آيت بويلول وخاصة إيش إينورار، إيراون.  38والقردة

فردا ما بين  70وكانت كثير في غابات بني واراين وراء بويبالن كتافرت. وقد عد سربا يفوق عدده 

منها لجبل أوعزيز، حيث  4ن، ومر ايموزار وتفدجيخت. وفرت أسراب منها إلى تسرا خلف بويبال

(. 2016)بعلي ر ش  39سنوات، خالل الثمانينيات، حينما أعيدت بعض الضواري بالمنطقة 3مكثوا 

وقد كانت القردة تهلك الحرث، وقد تهدد المارة، خاصة إن تجرأ أحدهم على مناجزتها. وليست أيضا 

بدورها في السبعينيات. وهناك نوع ممن يصطاد للحمه، لكن ربما لضررها بالزرع. وقد انقرضت 

الطيور وتتمثل في الخفاشيات، وقد الحقت بهذا القسم. وليست لها أية عالقة بالقنص. –من اللبونات 

 وقد أدرجنا القوارض ألنها طعم لمختلف الطيور خاصة الكواسر )الجدولين بالملحق(.

 آخر بواد شق األرض(وهناك أنواع تصطاد لمنظرها كالسناجب )السنجاب المخطط، ونوع 

 ( وأخرى للحمها كاألرانب، وتعيش عليها الطيور الالحمة. 2017)بعلي ر ش 

                                                            
منه صاح  وكرهوا لحوم القطط المنزلية، ونذكر على سبيل الفكاهة أن بويلولي حصل له قط بري بفخه، فلما اقترب 36

ه، فنصب له ك. ويروي أن الذئب كان تحتال على الفخ فيقلبه برجل"ماو"، فأجابه مازحا، غير كاف، أخرج بطاقة تعريف
 الفخ مقلوبا فأمسك به.

إييدوزن" ما بين  نإنها من الحيوانات الكبيرة التي تترك أوكارا بالغابة تسمى "أيدوز" ج "إييدوزن" األماكنية "أغزر  37

 آيت بويلول وآيت مقبل. 
 .آيت بويلولب "تييدوت-تلعينت نمنها اسم المكان "، Mago = قرد "تييدوت "، "باغوس"، مؤنث "واييد" 38
حركة  لعل السب هو إحياء نسلها، ورأى بعضهم أنها كانت لتمشيط الغابات من الالجئين المحتملين، بعد ظهور 39

 .1972البوليزاريو، وآخرون أنها بعد أحداث 
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، الذي كان منتشرا ببوناصر بالخصوص بربريالضأن الوكانت هناك أنواع من الضأن، ك

أفراد. وهي شديدة الحساسية،  7و  6وبويزكان وحتى بويبالن، وكانت زرافات منه تحتوي ما بين 

رأسا. وكانت من  60ويصعب اصطيادها. والغزالن كانت أساسا بملوية، وتكون بقطعان قد تصل 

 40كانت قطعان الضأن البربري(. 2017األنواع المستهدفة بالقنص، ولها فرو جميل )بعلي ر ش 

وسلسلة بويبالن. أغزديس، –تجول في قمم األطلس المتوسط، خصوصا على طول سلسلة بوناصر

، والتي غالبا ما تنتشر بملوية وسهوب حافة 41وهي من الطرائد المفضلة، ومعها الضباء والغزالن

 نتيجة القنص الجائر وأدوية محاربة الجراد.  20األطلس. وكلها انقرضت في الثمانيات من القرن 

فسه بسهام طبيعية كان الضربان منتشر باألطلس، وهو من أغرب الحيوانات، ألنه يدافع عن ن

يحملها فوق ظهره، وال تقوى على مقاومتها إال أشجع النمور واألسود. ولألسف أنه انقرض بدوره في 

، ولعلها 1961، وكان آخر فرد شاهدناه وقد تم قنصه بالقرقرت بآيت بويلول سنة 42السبعينيات

لى المنطقة في الجدولين انقرضت في التسعينيات. لخصنا بعض مميزات األنواع التي تعيش أو تفد ع

 بالملحق.

. وكانت هناك 2043بالنسبة للطيور، نذكر النعامة التي ربما لم تنقرض حتى بداية القرن 

(. 2017لقلقيات ال تقنص. ويذكر أنه بفاس كان هناك من وضع حبوسا على اللقالق )بعلي ر ش 

(. وللشريعة مواقف 2019منتشرة في ملوية حتى الستينيات )الصادقي ر ش  حبارى عربيوكانت 

 والحدأة التي يطلب قتلهما )ال لألكل طبعا(. 44من بعض الطيور كالغراب

و "تنينا" تعقب الدواجن،  45بالنسبة للكواسر من الطيور، ومنها الباز، ومنها نوعين "سيوانة"

وتقنص ألضرارها. وهي كالضواري، ال يستساغ أكل لحومها )الشريعة اإلسالمية(، وكثير منها يقتات 

، وكانت كثيرة التواجد خاصة بجبل بوناصر، قريبة من ملوية حيث 46على الجيف وينقي األرض منها

لجيف تفاديا لألوبئة، فقلت أعدادها، وفي تكثر الجيف ويسهل توطينها. وبعد السبعينات التجئ إلى دفن ا

 هذا إخالل بالتوازن السابق. 

                                                            
 لبربريا" من حيث نط الضأن ودادأأنيس يوفج اسم المكان "، )mouflon à manchette( الضأن البربري=  "اددأو" 40

 .)آيت بويلول(
 .= ضباء وغزالن"أدمو"ج  "إيدما" 41
 وكان مطلوبا عند العشابة. 42
د بناء وكان بثريا ضريج سيدي امحمد أو الفرح بيض نعامة، ولعل به ياقوتة كانت تضيء ليال، ضاعت عندما أعي 43

 .(2017، آيت الفرح، ر ش وبعلي العربي، شيخ الرماة بتنكرارامتالضريح في تسعينيات القرن الماضي )أعراب 
ما وجدها كثير من الحضارات تتشاءم منه، لعله هو الطير الذي أرسله نوح أوال ليبحث عن أرض لرسو السفينة، فل 44

أنه إذا قنص  لم يعد. وهو جد حذر من اإلنسان وشديد الذكاء ويعيش في أعداد محدودة. وحوله كثير من األقاويل، منها
 يفرغ مرارته لتفادي التداوي بها.

  ش.لها شهرة وطنية وقد خلد ذكرها في األماكنية، "تسيوانت" بملوية و "سيوانة" على طريق تطوان العرائ 45
إيجودار".  فردا، كانت تنام قرب مكان سمي "تلعينت 40الصقور = "إيجودار" ويذكر بعلي أن أسرابها كانت تتجاوز  46

 (. 2017ر ش  وفي جولة صيد بتفراوت ن بويبالن صوب أحد رفاقه على أحدها فأصابه فشووه وأكلوه، لكنه لم يأكل )بعلي
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م ا  47وهناك طيور وديعة كالحما . وأسراب من 48التي يحب الجميع قنصها للذة لحمه

)بعلي  50طير، واآلن يكاد ينقرض. والغريب أنه يمنع قنصه عند الرماة 300كانت تتجاوز  49بالغن""إي

وهناك طيور أقل ضررا على المحاصيل الزراعية فال شرعي. ، لم نجد لذلك شاهد (2017ر ش 

(. ومن تم احترامها لغاية 2017تصطاد كاللقالق، وهناك من حبس عليها حبسا بفاس )بعلي ر ش 

وكل الطيور الصغيرة الحجم ال . 52)أزطوط( بريالحمام . ومنها من تصطاد كال51شرعية كالهدهد

توقع أضرارا جسيمة بالمزروعات )الزرزور مع الزيتون، يهتم بصيدها، وما أكثرها. وهناك من 

 . )الجدولين بالملحق(.53وترد بأعداد ال حصر لها، وأخرى كالشحرور يصعب اصطيادها ألنها أفراد

تناقص عدد الوحيش بشدة خالل فترة الحماية لكثرة ما اصطاده المعمر، وأيضا ألن فرنسا 

ة من الجماعة التقليدية للدولة، وفي هذا إيذانا بنهبها. وتراجع عدلت قوانين اللعبة بتحويلها ملكية الغاب

. وقد تراجعت سلطة الرماة، رغم 54دور القنص المنظم تقليديا إلى قنص معصرن، مع توفر السالح

أن دورها كان حاسما. يحكي بعلي أن أحدهم أخذ سالحه )تساعية( ودخل يرعى عنوة في أيدال، فجاءه 

فاتكأ ونام، ففاجأوه  سأيام حتى استأن 3هم وهددهم بالسالح، تراجعوا وأمهلوه إيزمازن يمنعونه، فنهر

فيجيبونه، "إيزمازن"، فأشبعوه ضربا، وساقوه للشيخ، وذبحوا  ؟ وشدوا وثاقه وهو يتساءل ما هذا

 (. 2017خرافه وقسموها للقبيلة )بعلي ر ش 

الوحيد  والقنص لم يكن السبب وازداد تناقص الوحيش شدة بعد الثمانينيات حسب شهادة الكل.

وتلف  في تراجعها، بل تظافرت كثير من الظروف لذلك، منها جفاف المناخ وتدهور الغطاء النباتي

كن كثير منها كثير من أماكن عيشها أو توالدها أو تراجع الموارد التي تقتات عليها كالجراد مثال. ول

ا الفالحية، اري التي كانت تهدد الساكنة ومواردهانقرض نتيجة تنافسه مع اإلنسان على المجال، كالضو

ا قبل أو نتيجة استعمال غير عقالني للمبيدات، كالكوارث التي عاشها المغرب لمحاربة الجراد م

هبوا لمراقبة حكى أحد مسؤولي المياه والغابات لبعلي، أنهم ذالثمانينات، والتي شهد بها شهود عيان. 

حيش وحتى وية لمكافحة الجراد، ففوجئوا بالكارثة، أنه قتل كل الوأيام من رش األد 3النتائج بعد 

 .(2017ش  ر )بعليالنباتات، فقال معلقا "قطعنا أيدينا وأرجلنا"، ومنعوا من تسريب الخبر 

 

 

                                                            
 بوحمام بأيت بويلول.  : األماكنية 47
حتاج تن يسمى "تمالحت" شرق تاسشت آيت بويلول تأوي إليه الطيور ألخذ قسط من األمالح المعدنية وهناك مكا 48

اهب لنصب ذإليها لتوازنها وهضمها، فيقصده الصيادون واضعي الفخاخ. وفي هذا كان هذا الفكاهي البويلول المعروف 
 فعال نزل بفخه. فخاخه مع أصحابه فرأى بازا في السماء، فقال لهم، اشهدوا هذا لي، و

سكان، . ويحبه اللعله "بالغ" هو أسود بريش له بريق، وبحجم أصغر من الغراب، ويتميز بحمرة رجليه ومنقاره، 49

ى "بالغ" ويدخل في تراثهم األدبي ويوصف بوفائه العاشق الوفي. يرد في ازجالهم، فيقال أعطيناه العهد الذي أعط
. وحكى بعلي تبالغت"(-ه ثغر المعشوقة بفم أنثى هذا الطير )فيقال "تقمومت نلبويبالن. ويدخل في غزال الشباب بتشبي

 (.2017أن أحد أصحابه اقتنص بالغ فذوقه وكان لحمه لذيذا جدا )بعلي ر ش 
د سلم إذ قال ولعله قليل اللحم وصلب األعصاب، مما يذكرنا بقول بويلولي مازحا مع أبيه الهرم الذي تباطأ في صعو 50

 من التراث(. سرعة وأنت بأعصاب بالغ، فسقط من الدرج" )فأدب الفكاهةله "اصعد ب
 لم يسبق أن رأيناه في جماعة. 51
اء وتكثر 'زطوط(، وهي ذات بذرة رقيقة وسود-وكثير ما يعتاش على بذور النباتات حتى أن نبتة سميت باسمه )باو 52

 بالحقول البورية.
ويلول، مزعج، يعيش في الولجات وترك أسمه ألماكن "إيوجيقن" بآيت بومنها نوع يسمى محليا "الوجيق" له صوت  53

 ودورار "الوجيق" بآيت واراين. ويطلق كناية على من على صوته عال ومزعج.
بعد على  . ولكننا لم نتعرفعند آيت بويلول وهناك أماكنية تدل على القنص ك "تنجمارت" والصيادين "إينجمارن" 54

 أسباب التسمية وتاريخها.
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 القنص والقوانين البيئية الحالية  4.9

 قوانين مقتبسة من الغرب 4.9.1
 ولم تظهر .األرض فسادا فيفعاث  ،ترك الحبل على الغارب للقناصفي العالم الغربي، 

جي واالهتمام بالتنوع البيولوتطورت قوانين القنص ، حيث لسبعيناتالتقنينات العصرية حتى ا

لجمعيات نتيجة ضغوط ا 1976والمحافظة على األنواع المهددة باالنقراض. وظهر القانون الفرنسي ل 

 وتشمل الذعائر والسجن ،وأصبحت العقوبات الزجرية تطبق على المخالفينالبيئية. 

(ANONYME (S d)). 

وفي المغرب، عجل المعمر بإدخال القوانين لتجريد الساكنة من حقوقها لصالحه. هكذا 

وعرفت كثيرا من التعديالت خالل فترة الحماية.  منذ العشرينيات. 55ظهرت أول القوانين "العصرية"

 .56كما أضيفت إليها بعض النصوص الحقا

 : آلتيالمفروضة على القناص في القانون الداخلي لتعاونية القنص، يمنع ملخص للتعليمات ا

 ،قنص صغار الحجل على األرض أو منصوبين 

  ،قنص أرنب في جحره أو مخبئه 

  ،قنص أرنب لصالح عضو آخر من التعاونية 

  ،قنص خنزيرة برية )رث( مع صغارها أو صغارها بمفردهم 

 نية )وفعله يسبب الطرد(،اعارة بندقية لغير المنخرط في التعاو 

 ،استضافة عضو أجنبي على التعاضدية بدون موافقة الرئيس 

  اشخاص خالل فصل قنص )بمقابل يدفع للخزينة العامة( 4كل عضو له الحق في استضافة، 

 ،)اكتراء حامل السالح )بدون تأمين 

  ساعة،  48ضرورة التصريح بكل حادث أو خسارة في األرض المكتراة قبل 

 يحدد عقوبات المخالفات )إيقاف مؤقت أو دائم، أو طرد(، الرئيس 

 (،على القناص أن يحترم القوانين، وأن يسمح بمراقبة حراس القنص )الوثائق، السيارة 

 ( 1998تعاونية القنص موسى بن نصير طنجة أن يسجل حضوره ومغادرته .) 

 قوانين غير فعالة للمحافظة على البيئة  4.9.2
هذه بصبغة رأسمالية، ولم تتخلص من رواسبها األرستوقراطية  اصطبغت القوانين العصرية

الموجهة نحو اللهو والترويض والسياحة بخلفية إيكولوجية باهتة وبهدف رئيسي هو الربح. ويرى 

البعض أن ادعاء البحث عن التوازن بواسطة القنص ما هو إال تعليل غير مبرر. فالقنص ال يستهدف 

                                                            
55 Dahir du 6 Hijja 1341 (21 Juillet l923) sur la police de la chasse.  

Le présent dahir a été modifié et complété en 1932, 1934, 1937, 1939, 1941,1942, 1949, 

1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1962, 1969, 1990 et 2006. 

Dahir du 15 Chaabane 1369 (2 Juin 1950) créant un conseil supérieur de la chasse et un fonds 

de la chasse )http ://www.eauxetforets.gov.ma(.  
56 Arrête du ministre de l'Agriculture n°582-62 du 3 Novembre 1962 portant réglementation 

permanente de la chasse. 

Arrêté de l'inspecteur général chef de l'administration des Eaux et Forêts du 14 Mars 1955 

fixant les modalités de l'interdiction de la chasse et de l'amodiation du droit de chasse sur les 

immeubles ruraux. 

Cahier des charges général du 15 Juin 1977 sur l'amodiation du droit de chasse en forêts 

domaniales. 

Cahier des charges relatif aux amodiations du droit de chasse sur immeuble rural 

)http ://www.eauxetforets.gov.ma(. 
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كاثر وال بالضرورة المهددة للمنتوجات الفالحية أو للسكان أنفسهم، وليتم هذا بالذات األنواع الوافرة الت

 تجب دراسة ديموغرافية وتطور األنواع وظروف عيشها ومشاكلها، وهذا ال يتم. 

وهذا  لتجاوز التنوع البيولوجي والتهديد باالنقراض، تم اللجوء للتربية ووضع األعالف.

اعية، مستوى الجينات والوراثة، والتأقلم مع األعالف االصطنبدوره أدى إلى تعقيدات أكبر على 

ئد، وال األنواع ويتسبب في األوبئة وفي التأثير في النسل بتزاوج مهجن. فالقناص ال يمكنه اختيار الطرا

ن هي حامل، وال األفراد المسنين أو المرضى )بل يتفاداها ألنها أقل جودة(، وال من لها صغار وال م

جه نحو اختيار أجود األنواع على كل مستوى، فتنقرض الفحول وأجود اإلناث، وهكذا نتبالعكس يتم 

 إضعاف األنواع والمساهمة في انقراضها )انقراض الجودة، إلى جانب التراجع العددي(. 

 قوانين الرفق بالحيوان ليست إال شعارات فارغة من المحتوى، عندما نحضر كل أنواع

احي، حيث بة الثيران، مسابقات صراع الديكة والكالب الخ.(، القنص السيالتعذيب غير المبرر )مالع

عة تكون حيوانات حية هي الهدف، وليست هناك حاجة استهالكية وال وازع احترام قوانين الطبي

 )استدامة الموارد للمصلحة العامة(.

تضح ذلك ي. يالدولة الحديثة تريد الربح السريع على حساب استدامة الموارد والتوازن البيئ

جر من تعريفة رخصة القنص والضريبة المفروضة على عدد الطرائد المصطادة، وعلى األجانب، وز

 المخالفات.

 تكلفة رخصة القنص بالمغرب 3الجدول 

 الثمن )د( نوع الرخصة

 150 رخصة القنص للطرائد المقيمة

 150 العابرةرخصة القنص للطرائد المائية والبرية 

 800 رخصة القنص السياحي لألجانب الغير مقيمين

 ضرائب على عدد الطرائد المصطادة بالمغرب 4الجدول 

 الثمن )د( المكوس

 100 لكل قناص مسجل في جولة قنص مواطن أو أجنبي مقيم

 500 لكل قناص أجنبي غير مقيم

 .(CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE) : المصدر

 زجر المخالفات لرخص القنص 5الجدول 

 الذعيرة )د( المخالفة

 500 ألول خنزير تم اصطياده فوق العدد المسموح به في الرخصة

 1000 لثاني خنزير تم اصطياده فوق العدد المسموح به في الرخصة

 .(CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE) : المصدر

د يساوي قباعتبار أن الثمن  1/30للفرد(، فمكسه ال يمثل /1لو أخذنا مثال الخنزير البري )

ا دون زجره ال تمثل ولو السدس من ثمنه، وتتكدس األرباح مع ازدياد العدد، هذ غرامةد. و 3000

 اعتبار إمكانية تدخل الرشوة والمحسوبية. 

م ظروفه تختلف من منطقة ألخرى ومن نوع آلخر، فلإن المعطيات موحدة للمغرب، بينما 

، يميز الصيد حسب خطورته على الموارد. وهناك خلل محوري في غياب شبه عام لدراسات الوحيش

هيك عن ويفهم من هذا أن العمل لم يبن على دراسة علمية للتوازن البيئي والتنوع البيولوجي، نا

 الذي يعرفه المغرب.ثقافي -الظرفيات المجالية والتنوع السوسيو
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 عدد الطرائد المسموح بصيدها في اليوم  6الجدول 
ESPECE  النوع عدد الطرائد للفرد 

Tourterelle 50 قمري 

Grives 50  - 

Calandre et Calandrelle 50  - 

Bécassine 20  - 

Caille 20 سمانى 

Autres espèces de gibier d'eau et de passage 20 طرائد مائية أخرى عابرة 

Pigeon Biset et Palombe 10 حمام جبلي 

Canards 10 بط بري 

Lapin 5 أرنب أوروبي 

Bécasse 5  - 

Perdrix 4 حجل 

Oies 2 وز 

Lièvre 1 أرنب 

Sanglier 1 خنزير بري 

 . (CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE) : المصدر

 . 1969لم تحين منذ سنة  57األنواع المحرم صيدهاذكر أن الئحة 

 .(6ومن أمثلة األكرية للقنص بالمنطقة )الجدول 

  قنص بغابة باب أزهر قطعكراء  7الجدول 

   المساحة )هـ( المكوس المؤداة )د(

 القنص السياحي 3130 37560

 بني واراين 2295 22950

 الشعرةجمعية  2973 32703

 المجموع 8398 93213

 .DPEFLCD de Taza 2015 in MAMVA, EFCS RM 2016 a:  المصدر

 ويالحظ أن القنص السياحي يمثل الثلث.

 2004وعند استعراضنا لتطور المخالفات المسجلة من طرف المياه والغابات بتازة ما بين 

لفة لكل مخالفة بالنسبة للقنص، يعني بمعدل مخالفة واحدة للسنة )بصورة أدق مخا 16سجلت  2014و 

 DPEFLCD de Taza 2015 in MAMVA, EFCS RM( )2014و  2004سنتين، عدا سنتي 

2016 aبأنه ليس  (، وهو أقل العناصر من حيث المخالفات. ولوال عدد الصيادين المذكور أعاله، لقلنا

شركات وفكيف لرقابة من هذا النوع أن تحمي وحيش المنطقة، وقد أطلقنا اليد لألجانب هناك قنص. 

 الربح السريع الستنزافه.

 

  

                                                            
57 Arrêté du Ministre de l'Agriculture portant réglementation de la chasse. 
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 (بغابة باب أزهر( )لعلها 2014-2004تطور عدد الطرائد المصطادة ) 5الوثيقة 

 
 MAMVA, EFCS RM 2016 a, in DPEFLCD de Taza 2015 احصائيات : المصدر

بالرخص عالقة تبين عدم انتظام القنص من سنة ألخرى، وال ندري هل لهذا  5الوثيقة 

 الموزعة. 

 االستنتاجات 

 أهمها ما يلي :

 نيين ركزت القوانين، خاصة في فترة الحماية، على السالح )مخافة أن يسقط في أيدي الوط

 المقاومين(، 

 يسيرا من قوانين الرماة، هذه القوانين الحديثة، رغم طولها، ال تغطي إال جزءا 

 ئب، وال قانون الرماة لصالح الساكنة واالستهالك المحليين، ال للبيع وال الستخالص الضرا

 يفتح الباب لألجانب، 

  راسات دالقوانين الحديثة تصدر أحكاما على ما يسمح باصطياده وما ال يسمح، وهي ال تملك

، وليس لديها خبراء جهويون في ال وطنية وال جهوية حول رصيدها من أنواع الوحيش

 الموضوع،

  وتفتح الباب لتعاونيات قنص تستضيف األجانب، وليست لديها الوسائل الكفيلة بحسن

 المراقبة، وقد أذيعت على الويب فضائح في هذا المجال من اإلسراف في القتل، 

 ؟(، عدلهما أفي قانون الرماة، األحكام محددة مسبقا، وفي الجمعية يحددها الرئيس )فمن من 

 م، عندما القوانين الغربية خالية من الجانبين الروحي واالجتماعي، بل مخالفة لروح اإلسال

لتالي يقصد منها الرياضة، وشتان ما بين موقف الساكنة من الرماة ومن حراس الغابة، وبا

  ؟ ماذا يمكن توقعه
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 حماية التنوع البيولوجي  4.10

سنة  58الماضي عرف األطلس المتوسط أول منتزه وطني بتازكامنذ الثالثينيات من القرن 

، فتاله ميالد منتزهات بصيغ مختلفة ومحميات لحماية بعض المواقع االستراتيجية. وفي إطاره 1950

  .59البربري ضأنهـ إلعادة انتشار وتناسل ال 410حددت منطقة بمساحة 

أمضى المغرب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي  1975وفي 

(UNESCO, 1972)  1980وفي ( اتفاقية رامسارRamsar.لحماية المناطق الرطبة )  لكن معظم

 (.(SEKKAT, 1989سنوات  4المحميات غير دائمة وتحمى من القنص سنتين ليفتح القنص ل 

تجهت المنظمات الدولية نحو حماية البيئة، فتنوعت وعندما بدأت تظهر أزمات بيئية، ا

الحدائق والمحميات. وظهرت أول الدراسات بالمنطقة في بداية التسعينيات، اهتمت بموضوع التنوع 

 . 60البيولوجي وانقراض أو ندرة األنواع، وادرجت في إطار المنتزهات الوطنية ومحميات القنص

تزكا  : وهيSIBE) بقيمة بيولوجية ايكولوجية )مواقع  7وقد خص إقليم تازة )سابقا( ب 

 .MAMVA, EFCS s d(61( وأزرو أقشار، ج. وريرت، بويبالن، بوزمور، بوناصر

 استنتاجات 

  : مقارنة غير عادلة

  مؤسسات تخصص لها المالين من الدراهم بمؤسسات ألشخاص متطوعين ال تنفق عليا

 الدولة وال الجماعات المحلة ولو سنتيما واحدا،

 كان لها  أسندت المهمة أساسا للجمعيات والتعاونيات، وال تقارن بمؤسسة الرماة، ناهيك عما

 من مهمة شريفة )الدفاع عن الوطن(،

  لدولي، اال شك أن فترة الحماية للمحميات غير كافية، وقد فتحت للقنص ليس فقط الوطني بل 

 ال النتائج سيير أو في المالءمة والحماية ال تقارن بالنموذج التقليدي أليدال، سواء في الت

 البيئية،

 انين كان ال بد أن تدار األمور من الخارج، في حين كان لنا في الشريعة أفضل منها، قو

 تخاطب الفرد وتلزمه بقناعات داخلية وبرقابة الضمير قبل تدخل الرماة.

 القنص يجب أن يدعم بدراسات حول الوحيش  4.11

 بتولوز حينما عالجت "الطيور والجيومنظومات"بهرتني أبحاث المدرسة النسقية 

 (ALET, 1984)؟. متى ستكون لدينا أبحاث من هذا المستوى : . وقلت 

ونحن نخوض في القنص، ارتأينا أنه ال مناص من البحث في الوحيش. بحثنا عما توفر من 

المراجع والمصادر أوال راجعنا "الكاتالوج" المصور للوحيش للمياه والغابات )السبعينيات(، وهو 

                                                            
انية خاصة، تمت توسعته الحقا، وهو بدون إدارة وبدون ميزلكنه لم يشهد المراسم التطبيقية، وهـ،  580على امتد  58

  : هـ. وتم إنشاؤه بموجب القوانين التالية 2900ويعتبر محمية قنص دائمة على مساحة 

L'Arrêté viziriel du 11 juillet 1950, se fondant sur : 

 Le Dahir du 11/09/1934 sur les parcs nationaux, qui prévoit notamment 

l'interdiction des actes de nature à entraîner des modifications des milieux. 

 L'arrêté viziriel du 24 sept 1934 fixant la procédure à suivre en vue de la création 

d'un parc national et l'arrêté résidentiel du 20 mars 1946 portant création d'un 

Comité consultatif des parcs nationaux. 
 مغربي.-مشروع الماني 59

60 Convention africaine pour la conservation de la nature (1968). 
اللوائح المتوفرة فتغيب الدراسات الدقيقة، ولم نتوصل إلى كل التقارير المنجزة حول كثير من هذه المحميات، وبالتالي  61

 حالي ناقصة بالضرورة.
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 SEKKATيوفر بعض التعريب، لكنه محدود وبصور باألسود ال تسهل التعرف على األنواع 

(. ثم التقارير MAMVA, EFCS RM (s d)ستعنا بالدراسات حول التنوع البيولجي )(. ثم ا(1989

(، 2016جمعناها أثناء البحث حول تازكة وأحوازها )مقران إبراهيم ، الجهوية المحدودة االنتشار

(. AMVA EFCS RM, 1993 ،MAMVA EFCS RM, 2008وحول مغراوة )أوبطيل رجاء( )

اتها لتتكامل. وتعرفنا على كل األنواع عبر جوجل بالصورة والصوت، وأخذنا لوائحها ودمجنا محتوي

ومنه تمكنا من تعريب مختلف األسماء )واعتمدناها لتوحيد المرجعية(. واستطعنا تحديد بعض األنواع 

بدون لبس بالصور، فوضعنا لها اسماءها باألمازيغية، ثم أكملناها بما تيسر لدينا من معطيات، وخاصة 

ياد متخصص. واقتصرنا على الطيور والفقريات بجدولين يلخصان كثيرا من المعطيات ذ. بعلي كص

 . 62ويصلحان كقواعد معطيات أولية يمكن للدراسات أن تنطلق منها )الجدولين بالملحق(

 الخاتمة 

سارة  في هذا العمل تحققت معظم فرضياتنا، ووجدنا المفاجآت المتوقعة، والحمد هلل كانت

)الجماعة(  وتثلج الصدر، وكانت فوق توقعاتنا، ليس فقط للقنص، وإنما أيضا في كيفية إدارة القبيلة

المطروحة،  يةسابقا. يمكن أن نقول بأننا وصلنا للصورة الكاملة للغز. نرى أننا رصدنا أسباب اإلشكال

حافظة عليها. وسهل طرح الحلول، ووجدنا الحلول الحقيقية في النماذج التقليدية لو أمكن تشجيعها والم

ل توقع بالسياسة الحالية للقنص، نرى أنفسنا كمن هو قاعد فوق غصن شجرة، ويقطعه من أصله، فيسه

 مصيره. 

، وهذا أهم. حاولنا الربط بين انطلقنا من مستوى محلي، لكن وثقنا كيف يمكن تعميم النتائج

، ركزنا عليها ألهميتها )األسبقيات( وأهملنا عدة جوانب تراثية 63الموروث والجانب العلمي الحديث

كوسائل القنص وتقنياته، والموتور من الفكاهة والحكايات حوله، وجانب التطبيب أو الشعوذة والسحر 

شيهم،....(. بالطبع، نعتبر هذه األعمال مقدمات المرتبطين بعناصر من الطرائد )القنفذ، الضبع، ال

ألخرى نطمح أن ننجزها أو نساهم بتأطيرها، أو على األقل نوجه إليها من ينجزها بعدنا. نتوق إلى 

مستقبل مبني على البحث العلمي واستشراف المستقبل، وتمنينا أن نساهم في انجاز دراسات بالمنظور 

 النسقي حول الموضوع.

لة شاسع ويحتاج عدة رسائل جامعية لتغطية مختلف واجهاته، وتعطينا المقاإن الموضوع 

ANONYME (s d) .فكرة عن تنوعها بين ما هو عقائدي وتاريخي وتصوراتي وتراثي ونفسي وبيئي 

 وبالطبع بعضها تتوفر المعطيات حوله، لكن الظرفية لم تسمح.

 المراجع
 (.16/07/2019)تم تنزيله  ص PDF 137ابن القيم )م ت( الفروسية، 

محض الخالص في  : 2006هـ(، تحقيق العجمي محمد بن ناصر،  909ابن المبرد )ت 

 (.16/07/2019ص )تم تنزيله  PDF 350 1مناقب سعد بن أبي وقاص، الطبعة 

 القانون الداخلي )ترجمة نبيل(.  : 1993تعاونية القنص موسى بن نصير طنجة 

                                                            
 بالبيولوجيا درايةال القليل) الجغرافي للباحث بالنسبة مستحيلة شبه كانت مواضيع في العمل آليات كل وفر الويب أن رىن 62

 .األصوات وحتى والصور التصنيفات فتوفر ،(الصنافية
حتى  سعفناتولم  لكن الظرفية لم تسمح بربط أجود مع تطور علم البيئة لتتضح الصورة أكثر )حجم المقالة والوقت(، 63

 لمسح كل ما جمعنا من معطيات )استمارات ومراجع(.
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 الحيوانات البرية بين القنص وحماية التنوع البيولوجي باألطلس المتوسط الشمالي
Classement Nom Fr 

Genre, espèce 

Nom Latin 

Genre, espèce 

Origine 

biogéo. 

Type 

phonique 

Endémiq

ue du 

االنقرا قنص  إدخاله عربية  أمازيغية 

 ض

 الفترة

Bovidae Mouflon à 

manchette 

Ammotragus lervia Af. N      70ع  انقرض +++ تم إدخاله ضأن بربري أوداد 

Bovidae Antilope addax Addax 

nasamculatus 

    Sah. 60ع  انقرض +++   مها أبو عدس أدمو 

Bovidae Antilope bubale Alcelafus buselafus     Maghreb 60ع  انقرض +++   حيرم األطلس أدمو 

Bovidae Cerf élaphe Cervus elaphus 

bolivari 

  Eur.   60ع  انقرض +++   أيل مغربي أوداد 

Bovidae Gazelle dama Gazelle dama 

(mhor) 

 60ع  انقرض +++   المهرغزال  أدمو      

Bovidae Antilope oryx Oryx dammah     Sah. 60ع  انقرض +++   مها جنوب أفريقية أدمو 

Carnivora  Guepard Acinonyx jubatus       لم ينجح  فهد تمايوست

 إدخاله

x 90ع  انقرض 

Carnivora  Chacal doré Canis aureus       ابن آوى الذهبي أوشن   x نادر   

Carnivora  Lynx caracal Felis caracal 

algira 

 
Trop. Maghreb   عناق األرض   x انقرض ? 

Carnivora  Chat ganté Felis libyca Indo-

éthiop. 

Trop.    موش ن

 لخال

     ++    قط ليبي

Carnivora  Genette Genetta genetta Pal. Trop.   زباد شائع مشبار   x     

Carnivora  Mangouste 

ichneumon 

Herpestes 

ichneumon 
Trop.     نمس مصري النمس         

Carnivora  Hyène rayée  ( de 

berbérie) 

Hyaena hyaena 

barbara (ssp.) 
  Trop. Maghreb ضبع مخطط مجغيول   x 80ع  انقرض 

Carnivora  Loutre Lutra lutra Pal. Bor. Maghreb   أقزين ن

 وامان

 70ع  انقرض ++    قضاعة

Carnivora  Belette Mustela nivalis Pal. Bor.     ابن عرس صغير         

Carnivora  Lion de l'Atlas  Panthera leo leo 

(ssp.) 
    Maghreb  بربريأسد  تاسدا -إيزم   x 1930 انقرض 

Carnivora  Panthère tachetée Panthera pardus   Trop. Maghreb نمر أغيالس   x 90ع  انقرض 

Carnivora  Renard roux Vulpes vulpes       ثعلب أشعب   x نادر   
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Carnivora  Ours brun Ursus arctos        ،أوشتام

 هراندو

 50ع  انقرض x   الدب البني

Chiroptera  Sérotine Eptesicus serotinus       خفاش ليلواط    -     

Chiroptera  Minioptère Miniopterus 

schreibersi 
Cosm-ma.     خفاش ليلواط    -     

Chiroptera  Petit Murin Myotis blythi Med.     خفاش ليلواط    -     

Chiroptera  Molosse de 

Ceston  

Tadarida teniotis Med-Turk     خفاش حر الذيل  ليلواط

 األوروبي

   -     

Chiroptera  Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 
Pal. Bor.   خفاش ليلواط    -     

Chiroptera  Pipistrelle de 

Savi 

Pipistrellus savii Med-Turk Med. Maroc نادر -    خفاش ليلواط   

Chiroptera  Pipistrelle de 

kuhl  

Pipistrellus kuhli  Med-

Ethiop. 

     -    خفاش ليلواط    

Chiroptera  Rhinolophe 

euryale 

Rhinolophus 

euryale 
Med. Med.   خفاش الحذوة  ليلواط

 المتوسطي

   -     

Chiroptera  Grande 

rhinolophe 

Rhinolophus 

ferrumequinum  
Pal.     خفاش ليلواط    -     

Chiroptera  Petit Rhinolophe 

fer à cheval 

Rhinolophus 

hipposideros 
Pal. Eur.    خفاش الحذوة  ليلواط

 الصغير

   -     

Insectivora Ecureuil de 

Barbarie 

Atlantoxerus 

getulus 
  Med. Maghreb  ،أفجور

 سيفشل

   نادر ++    سنجاب بربري

Insectivora Musaraigne 

musette 

Crocidura russule 

yebalensis 
Med-Turk Eur. Maroc    ؟          

Insectivora Musaraigne de 

Whitaker  

Crocidura 

whitakeri  
Mgh.   Maroc    ؟          

Insectivora Hérisson 

d'Algérie 

Erinaceus algirus Med-Mgh.      شمال أفريقياقنفذ  إينسي    +     

Insectivora Pachyure 

étrusque 

Suncus etruscus Mgh.       زباب سافى القزم         

Lagomorph

a  
Lièvre commun Lepus capensis Sahl-Pal.     أرنب أوتول   +++     
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Lagomorph

a  
Lapin de garenne Oryctotagus 

cunicutus 
Cosm-ma.     أوروبي أرنب أكنين   +++     

Primate Magot de 

berbérie 

Macaca sylvanus Med. Med. Maghreb   نادر -    قرد زعطوط   

Rodentia Lérot  Eliomys quercinus           ؟         
Rodentia Gerbille 

champêtre 

Gerbitlus 

campestris 
Cosm.         ؟         

Rodentia Grande Gerboise  Jaculus orientalis  Sah.      يربوع مصري  إيطوي

 كبير
        

Rodentia Porc-épic Hystrix cristata 
 

Trop.   شيهم عرفان، نيص أروي 
 

انقرض  نادر ++ 

 60ع 

Rodentia Rat rayé Lemniscomys 

barbarus 
Indo-

éthiop. 

         جرذ مخطط      

Rodentia Souris 

domestique 

Mus musculus Indo-

éthiop. 
         فأر المنازل      

Rodentia Souris sauvage Mus spretus  Pal.       فأر         
Rodentia Surmulot Rattus norvegicus Med-Sah        جرذ بني         

Rodentia Mulot sylvestr  Apodenus 

sylvaticus  
Med.       فأر الحراج         

Rodentia Rat noir Rattus rattus Med.      أغرضا

 أبرشان

         جرذ أسود

Rodentia Mérione de chaw Meriones chawi  Cosm.        جرد شو         
Rodentia Ecureuil de 

Barbarie  

Atlantoxerus 

getulus  
Med-Sah    Maroc سنجاب بربري أفجور         

Macroscéli

des 

Macroscélide de 

Rozet 

Elephantilus rozeti Cosm-

Med. 
  Maroc    ؟         

Suidae Sanglier Sus scorfa 

barbarus 
Pal. Eur. Maghreb خنزير بري إيلف         

 
 يصطاد للحمه +++ ال يصطاد بتاتا -

 يصطاد لضرره x األهميةقليل  +
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 الطيور بين القنص وحماية التنوع البيولوجي باألطلس المتوسط الشمالي
Classement Nom Fr 

Genre, espèce 

Nom Latin 

Genre, espèce 

Type 

phonique 

Endémiq

ue du 
Statut  عربية  أمازيغية 

قن

 ص 

ناد

 رة

مهد

 دة

االنقرا

 ض

Accipitridés  Aigle royal Aquila chrysaetos Bor.   Ns    عقاب ذهبية         

Accipitridés  Buse féroce Buteo rufinus     Ns    صقر جراح         

Accipitridés  
Circaète Jean le 

Blanc 
Circaëtus gallicus     Mp, Ne   عقاب صرارة         

Accipitridés  
Busard des 

roseaux 
Circus aeruginosus      Mh   

مرزة المستنقعات 

 الغربية
        

Accipitridés  Busard cendré Circus pygargus     Mp   أبو شودة         

Accipitridés  Vautour fauve Gyps fulvus Bor.   Mp, Mh Ns/ r    نسر أسمر  +  +  +   

Accipitridés  Aigle botté Hiearaaetus pennatus     Mp, Ne   عقاب مسيرة صغرى         

Accipitridés  Aigle de Bonelli Hieraaetus fascialus Trop.   Ns  عقاب بونلي إيجيدر      +   

Accipitridés  Milan noir Milvus migrans    Mp, Ne   حدأة سوداء         

Accipitridés  Milan royal Milvus milvus milvus Eur.   Ns    حدأة حمراء    +  +   

Accipitridés  
Percnoptère 

d'Egypte 

Neophron 

percnopterus 
Trop.   Mp, Ne r    نسر مصري    +  +   

Alaudidés  
Alouette hausse-

col de l'Atlas 
Eremophila alpestris Bor. Maroc Ns     -         

Alaudidés  Cochevis huppé Galerida cristata     Ns    قبرة متوجة         

Alaudidés  Alouette pispolette  Clandrella rufescens      Ns    
قنبرة قصيرة 

 األصابع صغيرة
        

Alaudidés  
Cochevis de 

Thekla 
Galerida theklae     Ns  منقوبع 

قنبرة متوجة صغيرة 

 المنقار
        

Alaudidés  Alouette lulu 
Lullula arborea 

pallida 
    Ns    قنبرة الغياض         

Anatidés  Tadorne casarca Casarca ferruginea Med.   Mhr, Ns    شهرمان أصدأ  +  +     

Anatidés  Canard colvert Anas platyrhynchos     Mh, Ns    بركة، بط بري  ++       

Apodidés  Martinet noir Apus apus     Mp, Ne   سمامة شائعة         

Apodidés  Martinet alpin Apus melba     Mp, Ne    -         

Ardéidés  
Héron garde-

boeufs 
Bubulcus ibis 

 
  Ns   بلشون القطعان  -       
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Ardéidés  Aigrette garzette Egretta garzetta     Mh, Ne    بلشون أبيض صغير  -       

Ardéidés Héron pourpré Ardea purpurea     Mp, Ne r    -  -        

Ardéidés Héron cendré Ardea cinerea     Mp, Ns   بلشون رمادي  -       

Caprimulgidés  
Engoulevent 

d'Europe 

Caprimulgus 

europeus 
    Mp, Ne   سبد أوروبي         

Caprimulgidés  
Engoulevent à 

collier roux 

Caprimulgus 

ruficollis 
    Mp, Mh, Ne   سبد بعنق أحمر         

Cerithiidés  
Grimpereau des 

Jardins 

Certhia 

brachydactyla 
Eur. Maroc Ns   صعو أوراسي         

Charadriidés  Petit Gravelot Charadrius dubius     Ns   قطقاط مطوق صغير         

Charadriidés  Vanneau huppé Vanellus vanellus      Mh   أبو طيط ذو العرف         

Ciconiidés  Cigogne blanche Ciconia ciconie     NE, Mh لقلق أبيض برارج  -       

Ciconiidés  Cigogne noire Ciconia nigra     Mp لقلق أسود برارج  -       

Cinclidés  Cincle plongeur Cinelus cinclus Med. Maghreb Ns   دنكلة    +     

Columbidés  Pigeon biset Columba livia     Ns   حمام جبلي  ++       

Columbidés  Pigeon ramier Columba palumbus     Mh, Ns    ورشان  ++       

Columbidés  
Tourterelle des 

bois 
Streptopelia turtur     Ne   قمري  ++       

Coraciidés  Rollier d'Europe Coracias garrulus Med. Maghreb Mp, Ne   شقراق أوروبي         

Corvidés  Geai des chênes Garrulus glandarius     Ns   قيق أوراسي         

Corvidés  Grand Corbeau 
Corvus corax 

tingitanus 
    Ns   غراب أسحم  -       

Corvidés  Choucas des tours Corvus monedula      Ns   زاغ زرعي  -       

Corvidés  Crave à bec rouge 
Pyrrhocorax 

pyrrlwcorax  
    Ns زمت أحمر المنقار بالغ         

Corvidés  Pie bavarde Pica pica     Ns عقعق أوروبي الوجيق  ++       

Cuculidés  Coucou gris 
Cuculus canorus 

bangsi 
    Mp   وقواق شائع  ++  +     

Emberizidés  Bruant fou 
Emberiza cia 

africana 
    Ns   درسة الصخور         

Emberizidés  Bruant zizi Emberlza cirlus     Ns    -         

Emberizidés  Bruant proyer Miliaria calandra     Ns   درسة القمح         
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Emberizidés  Bruant ortolan Emberiza hortulana     Mp   درسة الشعير         

Falconidés  Faucon crécerelle Falco tinnuculus     Ns عوسق شائع بوعمران         

Falconidés  Faucon lanier Falco biarmicus     Ns   صقر وكري         

Falconidés  Faucon pèlerin Falco peregrinus    Mp, Mh, Ns   شاهين  +       

Falconidés  Faucon hobereau Falco subbuteo Bor. Maghreb Ne   شويهين  +  +     

Fringillidés  Linotte mélodieuse Acanthis cannabina     Mh, Ns   عصفور تفاحي         

Fringillidés  
Chardonneret 

élégant 
Carduelis carduelis 

 
  Ns 

أجتيط 

 إيسنان
         حسون أوراسي

Fringillidés  Verdier d'Europe Carduelis chloris 
 

  Ns   
حسون أخضر 

 أوروبي
        

Fringillidés  Pinson des arbres Fringilla coelebs     Ns   حسون الظالم         

Fringillidés  
Bec croisé des 

sapins 
Loxia curvirostra  Bor. Maghreb Ns, r   طائر الهزار    +     

Fringillidés  Serin cini Serinus serinus    Ns   كناري أوروبي         

Fringillidés  Gros-bec 
Coccothraustes 

coccothraustes 
    Mh, Ns   ’         

Hirundinidés  
Hirondelle de 

fenêtre 
Dellchon urbica     Mp, Ne   سنونو أبيض البطن  -       

Hirundinidés  
Hirondelle de 

cheminée 
Hirundo rustica     Mp, Ne             

Laniidés  Pie-grièche grise Lanius excubitor     Ns   صرد رمادي كبير         

Laniidés  Pie-grièche rousse Lanius senator     Mp, Ne   صرد أحمر القنة         

Laniidés  
Tchagra à tête 

noire 
Tchagra senegala     Ns             

Méropidés Guêpier d'Europe Merops apiaster     Mp, Ne   وروار أوروبي         

Motacillidés  Pipit des farlouses Anthus pratensis     Mp, Ne             

Motacillidés  Pipit rousseline Anthus campestris     Mp, Ne   جشنة الصحراء         

Motacillidés  
Bergeronnette 

grise 
Motacilla alba Bor. Maroc Mh   ذعرة بيضاء         

Motacillidés  
Bergeronnette 

printanière 
Motacilla flava     Mp, Ne             

Motacillidés  
Bergeronnette des 

ruisseaux 
Motacilla cinerea     Mh, Ns   ذعرة رمادية         
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Muscicapidés  Gobe-mouche noir Ficedula hypoleuca Eur. Maghreb Mp, Ne   خطاف الذباب األبقع    +     

Muscicapidés  Gobe-mouche gris Muscicapa striata     Mp, Ne   الذبابي         

Paridés  Mésange noire Parus ater Bor. Maroc Ns   قرقف فحمي         

Paridés  Mésange bleue Parus caeruleus     Ns قرقف أزرق بزنين         

Paridés  
Mésange 

charbonnière 
Parus major     Ns   قرقف كبير         

Passeridés  
Moineau 

domestique 
Passer domesticus 

 
  Ns 

أبرطال، أ 

 )ملثم(

عصفور دوري 

 أوراسي
        

Passeridés  Moineau soulcie Petronia netronia     Ns   دوري الصخر         

Passeridés  Moineau espagnol Passer hipanilensis     Ns   دوري التيني         

Phasianidés  Perdrix gambra Alectoris barbara     Ns   حجل مغربي 

 

++

+ 
      

Phasianidés Caille des blés Coturnix coturnix     Mp, Mh, Ne 
تسرسرا

 شت
       ++  سمانى

Phasianidés Faisan commun Phasianus colchicus      - 
-يزيط و

 ادرار
 التدرج العادي

 

++

+ 

 80ع     

Picidés  Pic épeiche Dendrocopos major Bor. Maroc Ns سناقاب 
نقار خشب مرقط 

 كبير
        

Picidés  
Pic vert de 

Levaillant 
Picus vaillantii Med. Maghreb Ns نقار لوفايون سناقاب         

Pycnonotidés  
Bulbule des 

jardins 
Pycnonotus barbatus     Ns    ؟         

Sittidés  Sittelle torchepot Sitta europea Bor. Maroc Ns   
خازن البندق 

 األوراسي
   +     

Strigidés  Hibou moyen-duc Asio otus     Ns   بومة طويلة األذن         

Strigidés  Hibou petit duc Otus scopes     Mp, Ne, Ns   ثبج أوروبي         

Strigidés  
Hibou grand-duc 

ascalaphe 

Bubo (bubo) 

ascalaphus 
Bor.   Ns   بوم فرعوني  -       

Strigidés  Chouette chevêche Athene noctua glaux     Ns   بومة أم قويق  -       

Strigidés  Chouette hulotte Strix aluco     Ns   بومة سمراء  -       

Struthionidae Outarde arabe Ardiotis arabs lynesi   Maroc  -   70ع        حبارى عربي 
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Struthionidae Autruche Strithio cmelus      -   النعامة       
ع 

1920 

Sturnidés  
Etourneau 

unicolore 
Stumus unicolor     Mh    ؟         

Sylviidés  
Rousserolle 

effarvatte 
Acrocepl jalus     Mp   هازجة الغاب         

Sylviidés  Bouscarle de Cetti Cettia cetti    Mp   هازجة سيتي         

Sylviidés  Cisticole des joncs Cisticola juncidis 
 

  Ns   
هازجة مروحية 

 الذنب
        

Sylviidés  Hypolaïs pâle Hippolais pallida     Ne   خنشع الزيتون         

Sylviidés  
Hypolaïs 

polyglotte 
Hippolais polyglotta     Mp, Ne   هازجة ايقاعية         

Sylviidés  Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli     Mp   نقشارة بونللي         

Sylviidés  Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita  
    Mh, Ns   شفشافة         

Sylviidés  Pouillot titis 
Phylloscopus 

trochilus  
    Mp, Mh   نقشارة         

Sylviidés  
Fauvette à tête 

noire 
Sylvia atricapilla     Mp, Mh, Ne   أبو قلنسوة         

Sylviidés  
Fauvette 

passerinette 
Sylvia cantillans     Ne   دخلة الصرود         

Sylviidés  
Fauvette des 

jardins 
Sylvia borin     Mp   قرقفنة         

Sylviidés  Fauvette grisette Sylvia communis Eur.   Mp, Ne   دخلة بيضاء الحنجرة    +     

Sylviidés  Fauvette Orphée Sylvia hortensis     Mp, Ns   دخلة البساتين    +     

Sylviidés  Fauvette à lunette Sylvia conspicillata     Mh, Ns/e   دخلة أم نظارة         

Sylviidés  
Fauvette 

mélanocéphale 
Sylvia melanocephala     Mh, Ns/e   

هازجة سردينيا 

 الرأساء
        

Troglodytidés  Troglodyte 
Troglodytes 

troglodytes  
    Ns    ؟         

Turdidés  
Rouge-gorge 

familier 
Erithecus rubecula     Mh, Ns 

مزكاغ 

 وول
         أبو الحناء األوروبي
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Turdidés  
Rossignol 

Philomèle 

Luscinia 

megarhynchos 
    Ne   عندليب         

Turdidés  Merle de roche Monticola saxatilis Med. Maghreb Mp, Ne   سمنة الصخور    +     

Turdidés  Merle bleu Monticola solitarius Med.   Ns    عصفور أزرق         

Turdidés  Traquet oreillard Oenanthe hispanica     Ne   أبلق أسود األذن         

Turdidés  Traquet rieur Oenanthe leucura      Ns   أبلق أسود    +     

Turdidés  
Traquet motteux 

de Seebohm 
Oenanthe oenanthe Bor. Maghreb Ne, Mp    ؟    +     

Turdidés  Rougequeue noir 
Phoenicurus 

ochruros 
Med.   Mh, Ne   حميراء دبساء    +     

Turdidés  
Rougequeue à 

front blanc 

Phoenicurus 

phoenicurus 
Eur.   Ne, Mp   حميراء مألوفة    +     

Turdidés  Merle noir Turdus merula  Bor. Maroc Ns شحرور تابركالت         

Turdidés  Merle à plastron Turdus torquatus     Mh    ؟         

Turdidés  Merle bleu Monticola solitarius     Ns    ؟         

Turdidés  Merle de roche Monticola saxatilis     Mp, Ne    ؟         

Turdidés  Grive draine Turdus viscivorus Eur. Maghreb Ns    ؟    +     

Upupidés  Huppe fasciée Upupa epops     Mp, Mh, Ne هدهد أوراسي الهدهود  -       

 االختزاالت

Ns  Nicheur sédentaire  Mh Migrateur hivernant  ع عشرية 

Ne  Nicheur estivant Mp Migrateur de passage ال تصطاد - 

Bor. F. boréale et montagnarde froide (Eur, 

Asie, Amér.) 

Sah. F. des régions désertiques d'Afrique et d'Asie 

(Saharien) مطلوبة للقنص ++ 

Eur. F. des régions tempérées méridionales 

(Eur. Asie SO) 

Trop. F. des régions tropicale d'Afrique et d'Asie SO 

 + قنص محدود

Med

.  

F. des régions chaudes d'Europe et 

d'Asie SO (méditerr.) 

Cosm. F. très largement distribuée (cosmopolite) 

    

 ,/MAMVA, EFCS RM (s d), 1993 /2008/ 2016 aتحيينها وتتميمها من استمارات ومعارف خاصة تركيب معطيات التقارير التالية مع  : المصدر
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